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Paar uur cel voor 
drankrijder
Aalsmeer - Om kwart voor zes 
in de ochtend van zaterdag 15 
november hoorden agenten in 
het bureau aan de Dreef buiten 
een harde knal. Toen zij buiten 
gingen kijken, troffen zij bij de 
rotonde een snorfi ets en twee 
op de grond liggende personen 
aan. De bestuurder, een 18-ja-
rige Uithoornaar,  bleek te diep 
in het glaasje gekeken te heb-
ben en moest blazen. In het bu-
reau stokte het ademanalyse-
apparaat bij 465 Ugl. Het rijbe-
wijs van de man is ingevorderd. 
In het bureau begon de man 
zich vervelend en agressief te 
gedragen, waarna besloten 
werd zijn ouders te bellen. Zij 
hebben de bromfi ets mee naar 
huis genomen. De Uithoornaar 
mocht gaan afkoelen in de cel. 
Hier heeft hij uit woede zijn 
mobiele telefoon stuk gegooid. 
Om drie uur in de middag is de 
18-jarige heen gezonden. Er is 
proces-verbaal opgemaakt.
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Wet Werk en Zekerheid 2015. 
Al op de hoogte?

Mantelzorgers bedankt!
Gemeente Aalsmeer telt meer dan 300 mantelzorgers. Ze zijn een onmisbare 
steun voor zieken of inwoners met een beperking. De gemeente zet deze 
mensen jaarlijks in het zonnetje. In de periode rondom de landelijke Dag van 
de Mantelzorg op 10 november, vonden er allerlei gratis activiteiten plaats 
voor mantelzorgers. Ook krijgen alle mantelzorgers een cadeaubon.

Niet alle Aalsmeerse mantelzorgers zijn echter bekend bij Mantelzorg & Meer. 
Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is, dan kunt u zich 
aanmelden door een mail te sturen naar info@mantelzorgenmeer.nl of te bel-
len met 020-3335353. U of de betrokken mantelzorger krijgt dan ook een ca-
deaubon toegestuurd. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2014. 

Mantelzorg & Meer is telefonisch bereikbaar op: 0900-1866 (lokaal tarief)
Email : info@mantelzorgenmeer.nl
Website : www.mantelzorgenmeer.nl

3.50

DEEN Sinterklaasschnitt
per stuk
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Geldig van donderdag 20 t/m zondag 23 november 2014.

Voorzitter John Jansen: “Ondernemen is entertainen”

Vrijdag fi naleavond verkiezing 
Ondernemingen van het Jaar
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 21 no-
vember, is de fi nale van de verkie-
zing van de ondernemingen van het 
jaar in het Crown Theater. Het wordt 
een feestelijke slotavond met na-
tuurlijk de bekendmaking en veel 
entertainment. 
Thema is ‘Ondernemen is entertai-
nen’ en volgens de kersverse jury-
voorzitter John Jansen kon geen be-
ter thema gekozen worden. “Als je 
niet kan entertainen, kan je niet on-
dernemen”, zegt hij vol overtuiging. 
Samen met burgemeester Jobke 
Vonk is hij de afgelopen weken op 
pad geweest om enkele geselec-
teerde bedrijven te bezoeken. De 
andere bedrijven zijn bezocht door 
de negen ondernemers uit het be-
drijfsleven en wethouder Ad Ver-
burg van economische zaken, die 
zitting hebben in de jury. Voor al-
len heeft het behoorlijk wat uurtjes 
‘werk’ gekost, maar volgens Jan-
sen was het geweldig en verrassend 
om te doen. “We hebben  kennisge-
maakt met heel veel soorten bedrij-
ven. Ik heb me echt verbaasd hoe 
ondernemend Aalsmeer is. Er zijn 
veel meer bedrijven dan ik in eer-
ste instantie dacht. En zeker niet al-

leen bedrijven gerelateerd aan de 
veiling. De variëteit is groot en di-
vers.” De juryleden zijn met al hun 
indrukken en aantekeningen bij el-
kaar gekomen, zijn in discussie ge-
gaan en hebben elke genomineer-
de een cijfer gegeven. Wie worden 
de Starter en de Onderneming van 
het jaar 2014? Hier wil de voorzit-
ter natuurlijk nog geen uitspraak 
over doen en dit kan ook niet. “Vrij-
dag voor aanvang komen we nog 
een keer bij elkaar voor ons defi ni-
tieve besluit”, vertelt Jansen. Span-
ning tot op het laatste moment dus. 
“Ik heb wel mijn voorkeur”, vervolgt 
hij lachend, “maar die hou ik maar 
voor mezelf.” 

Iedereen welkom
De fi naleavond is overigens toe-
gankelijk voor heel ondernemend 
Aalsmeer en het belooft een spraak-
makende avond te worden. Vooraf 
aanmelden is de enige vereiste. Ook 
nieuwsgierig aan wie de beeldjes 
van Flora uitgereikt gaan worden? 
Voor Onderneming van het jaar zijn 
fotografi ebedrijf Judith Keessen, in-
stallatiebedrijf P. Hoekwater, Maru 
Watersport en Industrie en kinder-

opvang Solidoe genomineerd en in 
de categorie Starters: Briljant En-
tertainment, Luizenkliniek Aalsmeer 
en Lanka Marble Interiors. Tussen 
19.30 en 20.00 uur is vrijdag de ont-
vangst in de feestelijke ambian-
ce van het Crown Theater en daar-
na wacht de aanwezigen een avond 
vol verrassingen met een onderhou-
dend programma van showblokken 
met zang en entertainment. Tussen 
20.00 en 22.00 uur vindt de bekend-
making plaats. Eerst worden kor-
te fi lmpjes van de bedrijfsbezoeken 
getoond waarmee inzicht wordt ge-
geven in de bedrijven en de onder-
nemers. Daarna is de kick off van 
de Ride For the Roses, die in 2015 
weer start in Aalsmeer. Tot slot is 
tot 24.00 uur gelegenheid tot na-
praten en netwerken met een hapje 
en een drankje en muziek. De pre-
sentatie van de avond is ook dit jaar 
weer in handen van Ron Leegwa-
ter van de Rabobank Regio Schip-
hol. Kom ook kennismaken met ge-
dreven en enthousiaste Aalsmeer-
se ondernemers. Iedere geïnteres-
seerde is welkom! De toegang is 
gratis. Aanmelden kan via http://
www.ovhj-aalsmeer.nl/aanwezig.

De spanning stijgt voor de genomineerden. Aanstaande vrijdag is de bekendmaking van de ondernemingen van het jaar. 
De presentatie tijdens de fi naleavond is, net als vorig jaar (zie foto), in handen van Ron Leegwater van de Rabobank.

Dagelijks nieuwe berichten
Nieuwe Meerbode breidt 
website actueel uit!
Aalsmeer - Al vele jaren is de 
Nieuwe Meerbode op internet 
te vinden en wel met de lees-
krant. Via www.meerbode.nl 
kan ieder die de ‘papieren’ ver-
sie van de krant mist of niet ont-
vangt tóch op de hoogte blijven 
van het wel en wee in Aalsmeer, 
Kudelstaart en Rijsenhout. Sinds 
enige tijd staan ook alle adver-
tenties in de digitale krant. Nu 
is de website nog meer uitge-
breid. Kijk op www.meerbode.nl 
en zie het verschil! Niet alleen is 
de website overzichtelijk inge-
deeld maar er worden nu ook da-
gelijks ‘verse’ verhalen geplaatst. 
Ook de familieberichten komen 
op de site te staan. In het archief 
kan gezocht worden naar arti-
kelen op steekwoorden als bij-
voorbeeld ‘Sinterklaas’ of ‘Bac-
chus’ of elk ander woord dat te 
maken heeft met het redactiestuk 
waar u naar op zoek is. Ook is te 
zien wie deel uitmaken van het 
redactie-team. Informatie-mail-

adressen en telefoonnummers 
zijn makkelijk te vinden evenals 
gegevens voor adverteerders (ta-
rieven) en aanleverspecifi caties. 
Ook kunnen via de vernieuwde 
site kabaaltjes gelezen en opge-
geven worden. Wilt u na het le-
zen van deze informatie meer 
weten? Bel dan gerust naar het 
kantoor via 0297-341900 of mail 
naar aanlever@meerbode.nl of 
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Bedrijf in as na grote brand
Aalsmeer - Op woensdag 12 no-
vember om tien uur in de avond 
kregen de politie en de brandweer 
melding van een brand in een be-
drijf aan de Legmeerdijk, op de 
hoek met de Machineweg. 

Al snel bleek het te gaan om een 
grote brand en zijn korpsen uit de 
regio ter assistentie bijgespron-
gen met blussen. In het betreffen-
de Metaalbedrijf waren gasfl essen 
aanwezig en gevreesd werd voor 
ontploffi ngen. Groter was de vrees 
dat de brand over zou slaan op 
het nabij gelegen benzinestation. 
De pompen zijn gesloten en met 
een schuimblusvoertuig is het vuur 
op afstand gehouden. De brand, 
die na enkele uren onder contro-
le was, heeft het hele pand en de 
aanwezige goederen verwoest. Het 

Het trieste aanblik de volgende dag. Foto: Yvonne van Doorn.

Foto’s: Ronald van Doorn.
gende woningen kwamen door de 
brand zonder stroom te zitten. Door 
een elektraploeg van Liander is een 
noodreparatie uitgevoerd. De Leg-
meerdijk is lange tijd afgezet ge-
weest. De brandweer doet onder-
zoek naar de oorzaak van de brand. 

gebouw is de hele nacht bewaakt 
om een eventueel oplaaiend vuur 
snel te kunnen bedwingen. Omlig-
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J.W. Ploeg uit Aspe-
ren en 16.30u. met ds. D.H.T. Postu-
ma uit Lisse.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
in zorgcentrum om 10u. Eucharis-
tieviering met L. Seeboldt. Zaterdag 
Kloosterhof om 17u. dienst olv paro-
chianen. Zondag 10.30u. dienst olv 
parochianen mmv klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zater-
dag 17u. en zondag 11u. dienst olv 
parochianen. 

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Dinsdag 25 november 
om 20u. met Peter Slagter. Thema: 
De brief van Paulus aan de Efeziërs.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 24 november met evang. 
Frank Ouweneel.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.  
Zondag 10u. dienst met dhr. Wim 
de Knijff. Tevens crèche en peu-
terdienst. Donderdag 20 november 
Leerhuis in Open Hofkerk, Sport-
laan vanaf 20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. 
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10.30u. 
dienst om 10u. met ds. Liesbet Ge-
ijlvoet. Collecte voor geweldloos sa-
menleven. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins en J. van Popering. Tevens 
Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met 
prof. B.J. G. Reitsma uit Ermelo.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 

Zondag 
23 november

Een volle Sint Jankerk in Kudelstaart voor de Sint Maartenviering op 11 no-
vember. Natuurlijk was het een vrolijke dienst met verklede kinderen met lam-
pions. Klaar om na de viering huis aan huis om lekkers te gaan vragen!

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Aalsmeerderweg: Cypers grijze kat.
- Snoekbaarsstraat: Cypers. Bruin-rood met witte bef en voetjes. 
 Op haar kopje 2 rode vlekjes. Heet Lion en is 5 jaar oud.
- Rijsenhout, Rijshornstraat: Cypers rood-witte Main Coon kater. 
 Hij is gechipt en hij draagt een halsband met paars kokertje.
- 2e J.C. Mensinglaan: Grijs-witte kater. Gecastreerd en gechipt. 
 Deze kat is erg schuw.
- Uiterweg: Rode kater met witte buik, bef en sokjes. 
 Is 7 jaar oud en heet Tommy.

Gevonden:
- Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst en 
 4 witte poten. Heeft witte streep over de neus.
- Bisschop Coenraadstraat: Zwart witte kater.
- Oosteinderweg; Rode kater, wit puntje op neusje.
- Rietwijkeroordweg: Zwart-witte kat.
- Burggravenambacht: Rood-witte kater.
- Kudelstaart, Noord-Zuid route, na benzinestation: Zwart-witte kat.
- Aalsmeer, Bachlaan: Grote Rode kater met witte sokje en befje.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Help Paulien 
op wintermarkt

Aalsmeer - De stichting Help Pau-
lien Helpen staat zaterdag 22 no-
vember ook op de wintermarkt in 
het Zorgcentrum Aelsmeer. Naast 
de verkoop van stroopwafels, sie-
raden en warme mutsen zal er ook 
aandacht worden besteed aan het 
huidige project zonnepanelen waar-
voor de stichting zich inzet. Aan de 
hand van een schaalmodel van 
het kindertehuis Pilar de Esperan-
za kunnen bezoekers hier informa-
tie over krijgen. Tevens is het mo-
gelijk om in te schrijven voor een 
kerststukje, die door de stichting 
gemaakt gaan worden en thuis be-
zorgd zullen worden. De gehele op-
brengst van de markt en de kerst-
stukjes gaat naar het zonnepanelen 
project. De markt is te bezoeken van 
10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. 

Zin-Inn: Van 
donker naar licht

Aalsmeer - Advent is een periode 
van voorbereiding op kerstmis. Juist 
in deze tijd, waarin het vroeg donker 
is en de natuur zich steeds meer te-
rugtrekt en verstilt, wordt u uitgeno-
digd om stil te worden en u te be-
zinnen. Daarom organiseert de Zin-
Inn van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer een creatieve cursus, om 
stil te staan en te bezinnen. Tijdens 
de cursusavonden wordt het donker 
en het licht creatief onderzocht met 
gebruikmaking van diverse materia-
len en technieken. De avonden kun-
nen afzonderlijk gevolgd worden en 
ook als serie van drie avonden. De 
avonden van de cursus zijn 25 no-
vember, 2 december en 9 december. 

De cursus begint om 19.30 uur bij de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55. U bent van harte welkom de cur-
sus bij te wonen, graag van de voren 
opgeven via zininn@dgaalsmeer.nl. 
Materiaal is aanwezig. 

Cheque van OSA voor GA 
Aalsmeer - Op 10 november is 
weer en subsidiecheque uitgereikt 
voor een project in Oost-Europa 
door de stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer. Deze keer is 
Cor Dekkers, voorzitter van Stich-
ting GA, verblijd met een subsidie 
van 2.500 euro. 
De cheque is overhandigd door de 
penningmeester van OSA. De stich-
ting GA zamelde geld in via de Le-
vend Evangelie Gemeente voor 

de verbouwing van een opvang-
huis voor (ex)-verslaafden in Mo-
gilev in Wit-Rusland. Totaal is daar-
voor 2.900 euro ingezameld. Met de 
subsidie van OSA erbij kan de bouw 
van een nieuwe etage met dak ge-
realiseerd worden. De Stichting GA 
heeft al diverse projecten in Wit-
Rusland gesteund met eveneens 
subsidie van OSA. De heer Dekkers 
reisde in oktober naar diverse van 
deze projecten.

Tussen 24 en 29 november in gemeente

Collecte Leger des Heils
Aalsmeer - Vrijwilligers van het Le-
ger des Heils gaan tussen 24 en 29 
november collecteren in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De opbrengst is bestemd 
voor het buurtwerk, waarmee het Le-
ger op een bijzondere wijze maan-
delijks 1.500 mensen in buurten bij-
een brengt tijdens inloopochtenden 
of -middagen. Zo strijdt het Leger des 
Heils tegen eenzaamheid en sociale 
uitsluiting. Een groeiende groep men-
sen heeft, als gevolg van de economi-
sche crisis, moeite om het hoofd bo-
ven water te houden. Bovendien voe-
len steeds meer mensen zich een-
zaam. Meer en meer mensen doen 
een beroep op de hulp van het Leger 
des Heils. In de vorm van gebruikte 
kleding, voedsel of hulp bij schulden. 
Het Leger des Heils wil mensen hel-
pen die hulp nodig hebben en ner-
gens anders terecht kunnen. Ieder-
een kan een beroep doen op het Le-
ger des Heils, ongeacht achtergrond 
of levensovertuiging. Jaarlijks helpt 
het Leger des Heils 35.000 mensen 
met professionele zorg en begelei-

ding: van maatschappelijke opvang 
tot verslavingszorg en van jeugd-
zorg tot reclassering. De deuren van 
buurtsteunpunten en korpsgebou-
wen staan voor iedereen open. Weke-
lijks worden inloopochtenden, geza-
menlijke maaltijden en andere activi-
teiten georganiseerd. Voor deze pro-
jecten en het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven, krijgt het Leger des Heils 
geen subsidie. Daarom zoekt het Le-
ger mensen die willen helpen, zodat 
dit belangrijke werk door kan blijven 
gaan. Onder de noemer ‘Samenleven 
doe je dus niet alleen’, organiseert het 
Leger des Heils daarom in veel plaat-
sen een deur-tot-deurcollecte.

Tafeltje Dek Je zoekt 
dringend vrijwilligers!
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er 
in de gemeente de mogelijkheid om 
thuis een warme maaltijd te krijgen 
via Tafeltje Dek Je. Deze voorziening 
is voor ouderen, zieken en gehandi-
capten, die niet in staat zijn zelf hun 
maaltijd te verzorgen. Deze maal-
tijden worden bereid in de keuken 
van Zorgcentrum Aelsmeer en de 
gebruikers krijgen elke dag (maan-
dag tot en met zaterdag) een ver-
se maaltijd die in een warmhoud-
box door vrijwilligers bij de gebrui-
kers thuis wordt gebracht. Nu is Ta-
feltje Dek Je echter dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers voor 
het rondbrengen van de maaltijden. 
Vooral op de dinsdag, donderdag en 
zaterdag is er een tekort. Inwoners 
die zich willen aanmelden als vrij-

williger voor Tafeltje Dek Je worden 
met open armen welkom geheten. 

Door eenmaal in de vijf weken op 
drie dagen (vaker mag natuurlijk 
ook) één uur beschikbaar te zijn, 
kunt u anderen op een geweldige 
manier van dienst zijn. De vrijwilli-
ger ontvangt een autovergoeding 
van 3,50 euro per bezorgdag en is 
tevens tijdens het rondbrengen van 
de maaltijden verzekerd. De mede-
werkers van Tafeltje Dek Je hopen 
dat inwoners willen meewerken om 
deze onmisbare voorziening veilig te 
stellen! Voor vragen en aanmeldin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met Sandra de Jong via 0297-
326050 of per email: sdejong@zorg-
centrumaelsmeer.nl.

Informatiebijeenkomst in Inloopcentrum 

Presentatie activiteiten 
ouderen met dementie
Aalsmeer - Op donderdag 27 no-
vember verzorgt Peter Spuij van Pro-
Biblio een presentatie over activitei-
tenmogelijkheden voor mensen met 
dementie in het Inloopcentrum in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat. Hij 
reikt handvatten aan en neemt als 
uitgangspunt reminiscentie. Een me-
thode waarbij herinneringen een gro-
te rol spelen. Het boek ‘Waarom het 
leven sneller gaat als je ouder wordt’ 
van Douwe Draaisma geeft veel in-
formatie over het fenomeen geheu-
gen waardoor een en ander be-
ter te begrijpen is. De informatie-
bijeenkomst is voor iedereen die op 

wat voor wijze dan ook omgaat met 
kwetsbare ouderen al dan niet met 
vergeetachtigheid of dementie. Voor 
alle informatie omtrent dementie zijn 
er deze middag diverse professionals 
aanwezig om vragen te beantwoor-
den of wegwijs te maken. 

De bijeenkomst op 27 november is 
vanaf 13.15 uur en is afgelopen om 
15.00 uur. Voor meer informatie en 
aanmelding (wenselijk) kan contact 
opgenomen worden met de coördi-
nator van het ontmoetingscentrum 
Ellen Millenaar via 0622468574 of 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Info ‘Duizeligheid, er is 
vaak iets aan te doen!’
Amstelveen - Woensdag 26 novem-
ber is er in Ziekenhuis Amstelland 
een informatieavond over duizelig-
heid. KNO-arts Bas de Cock nodigt 
uit: “Want”, zo stelt hij. “Het is jam-
mer dat mensen met duizeligheid niet 
goed weten waar ze met hun klach-
ten naar toe kunnen. Aan duizeligheid 
is in veel gevallen echt iets te doen.” 
Duizeligheid is een veel gehoorde 
klacht, vooral bij mensen ouder dan 
65 jaar. Het kan leiden tot onzeker-
heid en zelfs worden ervaren als zeer 
bedreigend. Bij hardnekkige klachten 
worden mensen doorgaans verwe-
zen naar gespecialiseerde centra in 
Maastricht of Apeldoorn. Maar geluk-
kig kan dit onderzoek en de behande-
ling nu ook dichterbij plaatsvinden, in 
Ziekenhuis Amstelland. De neuroloog 
en de KNO-arts werken nauw samen 
in de duizeligheidspolikliniek in Zie-
kenhuis Amstelland. Er wordt een on-
derzoek- en herstelprogramma aan-
geboden waarbij gebruik wordt ge-

maakt van de modernste revalidatie-
technieken, zoals bewegingsmonito-
ren en -platforms. Tijdens de avond 
zullen deze technieken gedemon-
streerd worden door de afdeling fy-
siotherapie. Aanvang is 19.30 uur en 
de entree gratis. De zaal is open met 
een kopje koffie of thee vanaf 19.00 
uur. Plaats Ontmoetingsruimte Zie-
kenhuis Amstelland. Opgeven graag 
via ziekenhuisamstelland.nl









- Kudelstaartseweg 247 (Z-2014/065406), melding brand-
veilig gebruik;

- Japanlaan 4 (Z-2014/065855), melding activiteitenbe-
sluit, oprichten bakkerij;

- Middenweg 48 (Z-2014/065786), het verwijderen van as-
best;

- Mijnsherenweg 24 D 1 (Z-2014/065757), melding brand-
veilig gebruik;

- Uiterweg 73 (Z-2014/065593), het verwijderen van as-
best.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Diverse locaties (Z-2014/064980), plaatsing wifi/blu-

etooth en laser units met energiekast voor project Ver-
keersmonitoring (verzonden 17 november 2014);

- Hornmeer, Kudelstaart, Stommeerkwartier, Centrum Oost, 
nodale toegangswegen (Z-2014/058257), het tijdelijk 
plaatsen van 3 verrijdbare tekstkarren op diverse locaties 
(verzonden 12 november 2014);

- Hugo de Vriesstraat (Z-2014/063733), het tijdelijk plaat-
sen van een keetwagen en toilet (verzonden 13 november 
2014).

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Machineweg 201 (Z-2014/055440), het oprichten van 

een kattenpension (ontvangen 19 september 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Oosteinderweg 127 (Z-2014/049046), het vervangen en 

uitbreiden van kantoren en opslagruimte (ontvangen 7 
november 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Middenweg 48 (Z-2014/065786), het verwijderen van as-

best (verzonden 17 november 2014);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/059393), melding brandveilig 

gebruik (verzonden 5 november 2014);
- Uiterweg 73 (Z-2014/065593), het verwijderen van as-

best (verzonden 18 november 2014).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Café de Praam, Zijdstraat 60, Aalsmeer (Z-2014/064812), 

ontvangen 5 november 2014.

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Café de Praam, Zijdstraat 60, Aalsmeer (Z-2014/064812), 

ontvangen 5 november 2014.

officiële mededelingen
20 november 2014

bekendmaking algemeen bestuur 
omgeVingsdienst noordzeekanaalgebied 12 
noVember 2014

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft in zijn openbare vergadering van 12 no-
vember 2014 het volgende besloten:
- Besluit wijziging mandaat, volmacht en machtiging

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit 
van 9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 waardoor de 
teamhoofden de bevoegdheid krijgen tot het uitbrengen van 
offertes tot e 50.000,-. 

Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn 
te raadplegen via de website www.odnzkg.nl.

meldingsplicht Voor eVenementen 2015 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicoVolle* eVenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te heb-
ben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen 
en/of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgege-
ven door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmo-

ment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer dan 
2000 personen op het piekmoment of risicovol is? U stuurt 
het meldingsformulier met bovenstaande gegevens naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
 Postbus 253
 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. 020-5404911. 

*  Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te 
verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/066403), het uitbreiden 

van de woning met een kelder;
- Bernhardstraat nabij nr 14 (Z-2014/066041), het kappen 

van 3 populieren;
- Citroenvlinderstraat 109 (Z-2014/065316), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde;
- Machineweg 41-43 (Z-2014/064289), het kamergewijs 

verhuren van de woning;
- Machineweg 45-47 (Z-2014/065987), het kamergewijs 

verhuren van de woning;
- Japanlaan 4 (Z-2014/066032), het bouwen van een bak-

kerij (2e fase), het bouwen van een erf- of perceelaf-
scheiding, het aanleggen van een in- en uitrit;

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065496), het wijzigen van 
brandcompartimenten en gevels;

- Zeeltstraat 17 (Z-2014/066211), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere ge-
luidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame 
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de 
nieuw te bouwen woningen gelegen Groot-
garenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).te 
Aalsmeer.)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. 
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te 
Aalsmeer).

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer). 
Vaststelling wijzigingsplan bestemmings-
plan ‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het 
besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan ligt tezamen met de bijbehorende stuk-
ken ter inzage. Ontwerp van de structuurvi-
sie Uiterweg.

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stations-
weg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den (Z-2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Boekhuis organiseert 
Workshop ‘Kleur je Kalm’
Aalsmeer - Kleuren is al lang niet 
meer voorbehouden aan kinde-
ren. Ook voor volwassenen is het 
een heerlijk ontspannende be-
zigheid. ‘Kleuren voor volwasse-
nen’ is de laatste tijd aan een flin-
ke opmars bezig; in de boekhan-
del zijn tegenwoordig tal van uit-
gaven op dit vlak verkrijgbaar. Voor 
het Boekhuis aanleiding om een 
workshop ‘Kleur je Kalm’ te orga-
niseren. Vroeger kon je urenlang 

geconcentreerd aan een tekening 
werken. De tijd leek stil te staan en 
je ging helemaal op in je eigen cre-
ativiteit. Maar wie heeft daar in het 
huidige digitale tijdperk nou nog 
tijd, inspiratie en ruimte voor? 

Gelukkig valt het mee: steeds meer 
mensen (her)ontdekken hoe fijn 
het is om te kleuren. Wat is er dan 
leuker dan echt volwassen kleur-
platen in te kleuren tijdens een 

lange winteravond, in je pauze of 
op vakantie? Mooie afbeeldingen 
om in te vullen, even de gedach-
ten op nul zetten en heerlijk ont-
spannen. Het is bijna verslavend. 
Vrijdag 12 december organiseert 
Boekhuis Aalsmeer in samenwer-
king met tekendocente Annefie 
van Itterzon een workshop ‘Kleur 
je Kalm’. 

Annefie volgde een opleiding aan 
de Rijksacademie in Amsterdam 
en geeft al vele jaren tekenles aan 
jong en oud. In Aalsmeer werk-
te zij ongeveer dertig jaar als cul-
tureel medewerkster en conserva-
tor voor de gemeente en de Stich-

ting KCA. Tijdens de workshop 
geeft zij uitleg over de kleurencir-
kel, kleuren mengen, kleurcontrast 
en kleurperspectief. Natuurlijk kun 
je bij haar ook met al je vragen te-
recht. Ben je klaar voor een avond 
ontspannen tekenen terwijl je er 
ook nog wat van opsteekt? Geef je 
dan op voor de workshop ‘Kleur je 
Kalm’. De workshop op 12 decem-
ber van 20.00 tot circa 21.30 uur en 
vindt plaats bij de Werkschuit in 
het Stommeerkwartier in de Bac-
carastraat 15. 

Opgeven kan via boekhuis@ 
boekenhof.nl, via 0297-324454 of 
in het Boekhuis in de Zijdstraat.

Roze fiets met 
stippen weg

Aalsmeer - Op zaterdag 15 
november is tussen kwart 
over acht en negen uur in de 
avond een meisjesfiets ge-
stolen vanuit de Snoekbaars-
straat. Het gaat om een op-
vallende fiets, roze met wit-
te stippen, een fietsbel in de 
vorm van een hondenkop en 
een slappe ketting. Om acht 
uur stond de fiets nog in de 
tuin.

Wijkoverleg in 
de Hornmeer

Aalsmeer - 26 November is er wijk-
overleg in buurthuis aan de Roer-
domp-laan. De avond zal groten-
deels gevuld worden met voorlich-
ting en discussie over de bebou-
wing van het scholengebied in de 
wijk Hornmeer. De Wethouder zal 
de plannen toelichten. Na de infor-
matieavond in het gemeentehuis is 
het goed om met de wijkbewoners, 
de voor- en nadelen van de invulling 
van dit woongebied te bespreken. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
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Muziek/toneel
Zaterdag 22 november:
* 15+ High Definition feest, thema 
Vrouw zoekt boer in N201, Zwarte-
weg, 21.30 tot 03u.
* Feest 15 jaar café Joppe met op-
tredens diverse Aalsmeerse bands. 
Vanaf 21u., Weteringstraat 8.
Zondag 23 november:
* Concert Mason Rack Band uit Au-
stralië in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.
Donderdag 27 november:
* Theatervoorstelling ‘Paulus in het 
oog van de storm’ in Open Hofkerk, 
Ophelialaan 247 vanaf 20u.
Vrijdag 28 november:
* Vrijdagavondshow met bands Sink 
The Bismark en Dynamic Gentlemen 
in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
28 en 29 november:
* Revue ‘Ik ga op reis en neem mee’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Vrijdag en zaterdag 
vanaf 20.15u. 
Zondag 30 november:
* Dynamite Blues Band in The Shack 
in Oude Meer vanaf 16u.

Films
Zaterdag 22 november:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus vanaf 21u. Open: 20.30u.
T/m 27 november:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw: Hunger 
Games en Wiplala. Ook Pak van mijn 
hart, Luca de B, Toen was geluk heel 
gewoon en Oorlogsgeheimen. Voor 
jeugd: Club van Sinterklaas, Dum-
mie de Mummie, Koemba de Zebra 
en Flits & het magische huis.

Exposities
20 t/m 22 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zondag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
21 t/m 23 november:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Iedere vrijdag tot en 
met zondag van 11 tot 17u.
Zaterdag 22 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
22 en 23 november:
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Jubileumexpositie 25 jaar galerie 
Sous Terre aan Kudelstaartseweg. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u. Ex-
positie t/m eind januari.
Tot en met 7 december:
* Expositie in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat met werken van Men-
no Bauer, Juul Bögemann en Jaap 
Beets. Open: donderdag t/m zondag 
14-17u. 
November:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 

Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.
* Schilderijen van Nels de Vries in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen
Donderdag 20 november:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
 Sjoelen bij BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sintkienen bij Supporters Vereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 20.30u.
Vrijdag 21 november:
* Instuif voor 60-70jr. in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 9.30-11.30u.
* Open Hof keuken in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 17.45 tot 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Maarten Spanjer in Boekhuis, Zijd-
straat vanaf 20u. 
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 22 november:
* Wintermarkt in zorgcentrum en 
Rozenholm, Molenpad, 10 tot 16u.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan van 13 tot 17u.
* Sinterklaas in Rijsenhout, aan-
komst loswal Aalsmeerderdijk vanaf 
13.15u. Feest in De Reede van 14.45 
tot 15.45u.
* Aankomst Sinterklaas in Ku-
delstaart bj de Loswal vanaf 14.15u.
* Veiling en Rad van avontuur voor 
Karmelkerk in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u. 
Zondag 23 november:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan van 10 tot 13.30u.
* Klimmende dieren met diverse 
spelletjes in kinderboerderij Boe-
renvreugd, Hornmeer van 11 tot 15u.
Maandag 24 november:
* Speelavond bij Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 25 november:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 26 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66 v/a 9.30u. 
Donderdag 27 november:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 28 november:
* Pierre’s jazzles over trompet-
tist Chet Baker in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 20 november:
* Ronde Tafel Gesprek in gemeen-
tehuis over onder andere Schiphol 
van 20.45 tot 22.15u. 
Vrijdag 21 november:
* Verkiezing Ondernemingen van 
het jaar in Crown Studio’s vanaf 20u.
Maandag 24 november:
* Bijeenkomst ‘1 jaar zorg voor el-
kaar’ in raadskelder, gemeentehuis 
van 20 tot 22u.
* Info-avond Sienergie in ‘t Boek-
huis, Zijdstraat vanaf 20u.
Dinsdag 25 november:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in 
‘t Wapen, Dorpsstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 26 november:
* Wijkoverleg Hornmeer over plan-
nen gemeente in wijk in buurthuis 
Roerdomplaan 3 vanaf 19.30u.
Donderdag 27 november
* Info-bijeenkomst over dementie bij 
ouderen in Inloopcentrum, Kanaal-
straat van 13.15 tot 15u.

AGENDA

Toneelvereniging Kudelstaart
Publiek enthousiast over 
‘reizende’ revue
Kudelstaart - Na maanden schrij-
ven, repeteren en bijschaven was 
het afgelopen weekeinde eindelijk 
zover: De spelers en crew van To-
neelvereniging Kudelstaart konden 
het dorpshuis twee avonden lang 
vermaken met de zelf geschreven 
Revue die als kapstok had ‘Ik ga op 
reis en neem mee...’ En dat die reis 
indrukwekkend in elkaar zat en erg 
afwisselend was, bleek wel uit de 
enthousiaste reacties vanuit de vol-
le zaal. Hilarisch was de scene op de 
luchthaven, hard gelachen werd er 
om de gekkigheid die zich afspeel-
de in het bejaardenhuis en ook over 
de belangrijke vergadering van de 
lelijke heksen werd na afloop onder 
het genot van een drankje aan de 
bar nog lang nagepraat. Maar, naast 
grappen en grollen was er ook ruim-
te voor een serieuze noot en werden 
er diverse traantjes weggepinkt tij-
dens de prachtige solo zangnum-
mers die vol overtuiging gezon-
gen worden. De digitale schermen 
met bijbehorende licht presentaties 
en afwisselende decors zorgden 
voor een zeer professioneel geheel. 
Naast zang en scènes wisten de da-

mes van Omnia de zaal goed te ver-
maken met telkens een andere dans 
in bijpassende kleding. 
Toneelvereniging Kudelstaart heeft 
opnieuw laten zien dat een voor-
stelling alles behalve oubollig is; het 
spetterde aan alle kanten en was 
met recht een avondje uit! Heeft u 
het gemist? Vrijdag 28 en zaterdag 
29 november spelen zij opnieuw. 
Voor de 28e zijn nog enkele kaar-
ten beschikbaar via Gall & Gall Ku-
delstaart en bakkerij Vooges in de 
Zijdstraat. Mis het niet, probeer nog 
één van de laatste kaarten te be-
machtigen en laat u verrassen wat 
deze club voor u in petto heeft! Een 
goede reis gewenst en vergeet uw 
paspoort niet!
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Gevarieerd (familie)filmaanbod
The Hunger Games 1 en 
Wiplala in Crown Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
20 november, presenteert Crown Ci-
nema de spannende, nieuwe film 
‘The Hunger Games: Mockingjay, 
part 1’. Het onmogelijke is gebeurd. 
Katniss Everdeen heeft de Honger-
spelen twee keer overleefd. Er is 
echter geen enkele reden tot blijd-
schap. District 12 is volledig ver-
woest en Peeta is in handen van 
President Snow. De rebellenleiders 
hebben Katniss uit de spelen gered, 
omdat ze willen dat zij het gezicht 
wordt van de opstand. Want in de 
nasleep van de quarter Quell is een 
ding heel duidelijk geworden: het 
is oorlog. Deze actiefilm duurt 123 
minuten en in het pluche plaatsne-
men kan vandaag om 20.00 uur. Ook 
op zaterdag om 18.45 en 21.30 uur, 
zondag om 16.30 en 19.30 uur en 
dinsdag en woensdag om 20.00 uur. 
En aanstaande zondag 23 novem-

ber kan vanaf 13.15 uur in de bios-
coop aan de Van Cleeffkade geno-
ten worden van de familiefilm ‘Wi-
plala’. Annie M.G. Schmidts Wipla-
la is een vrolijke film voor het hele 
gezin over een klein mannetje ge-
naamd Wiplala, dat bij toeval in het 
keukenkastje gevonden wordt door 
het negenjarige zoontje van de fa-
milie Blom. Wanneer hij per onge-
luk het hele gezin net zo klein tin-
kelt als hijzelf, begint een spannend 
avontuur over hele kleine mensen in 
een hele grote wereld. De film draait 
ook op woensdag 26 november om 
13.15 uur. Ook dit weekend trakteert 
Crown Cinema weer op een gevari-
eerd aanbod aan jeugd- en familie-
films vanaf de ochtend. Kijk voor het 
complete programma op de website 
www.crowncinema.nl. Kaarten re-
serveren kan via 0297-753700 en via 
info@crowncinema.nl. 

 De paintsplash party 18 oktober was een groot succes!

‘Vrouw zoekt boer’ in N201
15+feest High Definition
Aalsmeer - Zaterdag 22 november 
is het weer tijd voor het maandelijk-
se 15+ feest in N201: High Defini-
tion staat garant voor gezelligheid, 
lekker dansen, feestvieren en be-
halve dat ook altijd wel iets geks: 
de vorige editie verliet een kleurige 
massa N201 na een zeer geslaag-
de paintsplashparty, deze keer is het 
thema ‘vrouw zoekt boer’ en dat be-
tekent niet persé dat je in je gerui-
te kiel of op klompen moet komen 
(mag wel!), maar dat er iets speci-
aals gaat gebeuren is zeker. Zo zijn 
er deze avond Happy drinks cock-
tails verkrijgbaar die je in een wel 
heel speciaal ‘glas’ geserveerd kunt 

krijgen en je kunt natuurlijk lekker 
chillen in het hooi. Behalve dat ko-
men er ook nog twee pikante melk-
meisjes langs, die een speciale act 
in petto hebben. Flink uit je dak 
kun je zeker met dj’s Addik, Emrah, 
Robin Wood en de boerendochters. 
Alle hete dansplaatjes komen voor-
bij, van house tot hardstyle, feest-
hits, moombahton, après-ski en al-
les er tussen in!
Het feest begint om 21.30 uur en 
duurt tot 3.00 uur. De entree is 5 
euro. Aan de deur van N201 aan 
de Zwarteweg kun je vrijwillig een 
blaastest doen en als je nuchter ver-
schijnt, is de entree geheel gratis!

Jazz-les van Pierre over 
Chet Baker in Bacchus
Aalsmeer - Reuzen uit de jazzge-
schiedenis staan centraal in de mu-
zikale avonden die Pierre Tuning 
presenteert in cultureel café Bac-
chus. Op vrijdagavond 28 november 
zal Pierre Tuning aan de hand van 
beeld en geluidsmateriaal vertellen 
over trompettist Chet Baker en de 
invloed van Chet op de jazzmuziek.
Begin jaren vijftig was Chet Ba-
ker (1929-1988) een van de ster-
ren van het Gerry Mulligan Quar-
tet. Vooral de platen waarop hij zo-
wel trompet speelt als zingt, maak-
ten hem tot een idool. In 1955 gaf 
hij, voor het eerst in Europa, con-
certen in het Concertgebouw en het 
Kurhaus. Zijn loopbaan was gete-
kend door een heroïneverslaving – 
wat niet belette dat hij tot zijn dood 
indrukwekkende muziek bleef ma-
ken. In de nacht van donderdag 12 

op vrijdag 13 mei 1988 viel hij, waar-
schijnlijk onder invloed van drugs, 
uit een raam van kamernummer 210 
van Hotel Prins Hendrik op de Prins 
Hendrikkade 55, te Amsterdam. Hij 
overleefde de val niet; hij werd 59 
jaar oud.
Pierre Tuning zal een beeld schet-
sen van Chet’s vooral Europese car-
rière, met concertopnamen uit 1964, 
1979, 1987 en 1988 – de laatste van 
nog geen zes weken voor zijn vroe-
ge dood. Het portret van een junk, 
maar ook van een geniale trompet-
tist met een blijvende nalatenschap.
De jazz-les in Bacchus aan de Ger-
berastraat op vrijdagavond 28 no-
vember begint om 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 3,50 euro. Deze acti-
viteit wordt geïnitieerd door Stich-
ting Cultureel Café Bacchus.

Zwoele poëzie in Crown Theater
Astrid Seriese en Peter van 
Ligten bij ‘Bob en Gon’
Aalsmeer - “Wow! Komt Astrid Se-
riese? Oh, dan ga ik zeker kaarten 
bestellen.” Kijk, dat horen gastheer 
Bob en gastvrouw Gon graag! Als 
Astrid Seriese zondag 7 december 
haar intrede doet in het Theater Ex-
clusief bij Bob & Gon, zal zij net als 
haar voorgangers haar ogen uitkij-
ken. Tot nu toe hebben alle opgetre-
den artiesten de locatie en de sfeer 
geroemd en willen daarom graag 
weer terug komen. Voor het pu-
bliek telt dat niet anders. “Ik waan 
mij altijd een paar uur in Parijs, de 
rode stoeltjes de sfeerlampjes, de 
bijzondere opstelling van het thea-
ter en daarbij is er altijd een vrien-
delijk woord, een geweldig optreden 
en ook nog een roos om mee naar 
huis ter herinnering aan een mooie 
muzikale middag”, roemt één van de 
trouwe bezoekers. Het programma 
van seizoen 2014 – 2015 biedt een 
keur aan artiesten, die allemaal lan-
delijke bekendheid genieten. Vaak 

wordt er ook buiten de landsgren-
zen opgetreden en dat telt ook zeker 
voor Astrid Seriese. Zij speelt samen 
met de gitarist Erwin van Ligten een 
prachtige mix van blues en chocola-
de bruine songs van onder andere 
Duke Ellington, Tom Waits en John 
Hiatt. Afgewisseld met melancholi-
sche song van Billy Holiday. Zondag 
7 december beleeft het publiek te-
vens een première! Seriese en Van 
Ligten zingen hun eigen gecompo-
neerde liedjes op poëzie van Ca-
rolyn Beard Whitlow. Geheel pas-
send bij de muziek toont kunstena-
res Dorrit Klomp haar wervelende 
doeken. Verzeker u van een heer-
lijke middag en bestel kaarten op 
één van de drie locaties: Espago in 
de Ophelialaan 105, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat en Primera op het Pol-
dermeesterplein. De middag begint 
15.00 uur de zaal is vanaf 14.30 uur 
open.
Janna van Zon

Sensationele show uit Australië
The Mason Rack Band in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Sinds 15 juni kijken 
heel veel mensen al uit naar het op-
treden van de Mason Rack Band, 
die aanstaande zondag 23 novem-
ber opnieuw komt optreden in The 
Shack. Toen zagen ze Mason Rack 
Band voor het eerst en voor ieder-
een was dit een optreden om nooit 
meer te vergeten! Op die zondag-
middag hebben deze drie verba-
zingwekkend getalenteerde man-
nen uit Australië een onuitwisbare 
indruk achterlaten met hun award-
winning liveshow! Dit Australische 
trio, dat bekend staat als één van de 
hotste live-acts die er is, zette een 
bomvolle Shack volledig op z’n kop 
en op zondag 23 november komen 
ze dit nog eens ‘dunnetjes’ over-
doen! 
Wil je achteraf géén spijt krijgen, 
dan móet je deze show écht ge-
zien hebben! The Shack is inmiddels 
wel wat gewend op muzikaal ge-

bied, maar dit is echt sensationeel 
én amazing! Zanger en songwriter 
Mason met zijn uitzonderlijke su-
persexy stem (met hier en daar een 
vleugje Tom Waits) heeft een groot 
talent en passie voor zijn muziek. 
Mason is een geboren entertai-
ner. Zoals hij zelf zegt: “Het is show, 
meer dan alleen muziek, het is ook 
een visuele beleving.” Samen met 
Joel Purkess op de drums en Jamie 
Roberts op de bas staat Mason ga-
rant voor een geweldige show. Geef 
ze lege biervaten, drumsticks en een 
podium en het dak gaat eraf! 
Dus houdt zondagmiddag 23 no-
vember vrij voor deze absoluut sen-
sationele show uit Australië! The 
Shack is deze dag open vanaf 15.00 
uur en The Mason Rack Band be-
gint rond de klok van 16.00 uur. De 
toegang is 10 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

SINT-KOOPJES:

Mondharmonica
voor kids 

(div. kleuren) € 5.95

Set snaren ‘Boston’ 
voor klassieke 

gitaar € 6.00
Blokfl uit ‘Nuvo’

(div. kleuren) € 9.95

Heel veel 
leuke 
muzikale 
cadeaus!

Blokfl uit ‘Nuvo’
SINT-AANBIEDING:

SINT-TIP:

Set snaren ‘Boston’ Set snaren ‘Boston’ SINT-AANBIEDING:

(div. kleuren) 

Set snaren ‘Boston’ Set snaren ‘Boston’ 

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Veel talent op pianogala
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14 
november opnieuw een overval 
Bacchus. Dit maal vond in het cul-
turele café het jaarlijkse pianogala 
plaats. Muzikanten van allerlei plui-
mage namen plaats achter de piano, 
maar er werd ook saxofoon, trom-
pet, bas, accordeon en drums ge-
speeld en er werd gezongen. Een 
muzikaal laboratorium met een uit-
eenlopend repertoire met jazz, pop 
en klassieke muziek. Een avond vol 
humor en ongedwongen plezier en 
met veel talent! Het gala werd be-
sloten met een swingende jamses-
sie. De artistieke leiding lag ook dit 

jaar in handen van pianiste en zan-
geres Lisa Kaaijk en zij verdient een 
compliment. Het pianogala bood 
een gevarieerd programma waar-
van het vele publiek duidelijk ge-
noten heeft. Dit weekend overigens 
geen optredens in Bacchus, maar 
wel een gezellige filmavond op za-
terdag 22 november. Welke film ge-
draaid wordt, kan bekeken worden 
op de site. Gewoon laten verrassen 
wat het doek brengt, kan natuurlijk 
ook. Het culturele café in de Gerbe-
rastraat is vanaf 20.30 uur open, de 
film begint om 21.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Maarten Spanjer 
in Boekhuis
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
21 november is Maarten Span-
jer te gast in het Boekhuis. Maar-
ten Spanjer is niet alleen acteur en 
meester in het neerzetten van ty-

petjes, maar ook een begenadigd 
schrijver en verhalenverteller. Naar 
aanleiding van zijn nieuwe verha-
lenbundel ‘Gisteren liep ze nog’ 
komt hij naar het Boekhuis voor een 
avond vol verhalen! Aanvang: 20.00 
uur. Entree: 5 euro. Reserveren via: 
boekhuis@boekenhof.nl, tel. 0297-
324454 of in de winkel.
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Wat is een basaalcelcarcinoom?

Chinese Health Care & Wellness
Mijlpaal voor Dragon Tuina
Kudelstaart - In vijf jaar in Ku-
delstaart en drie jaar in Hoofddorp 
heeft Dragon Tuina haar bestaans-
recht inmiddels wel bewezen. Af-
gelopen maandag mocht de 1000e 
klant begroet worden. De gelukkige 
was mevrouw Riet Eggers, die door 
eigenaresse Ling Xin verrast werd 
met een mooie bos bloemen en een 
surprise.
Mevrouw Riet Eggers vertelde dat 
zij enige tijd onder behandeling bij 
Dragon Tuina is en veel baat heeft 
van de unieke behandelwijze met 
acupunctuur, tuina massage en 
Chinese kruiden. Reeds na een eer-
ste behandeling ervoer ze de heil-
zame werking hiervan, evenals ve-
le andere klanten. Klachten als R.S.I, 
rug, hernia, migraine, slapeloos-
heid, stress, etc. worden door toe-
passing van deze traditionele Chi-
nese geneeskunde vaak snel ver-
holpen. Een deel van de behande-
lingen met acupunctuur kunnen 
voor vergoeding door de zorgverze-
keraars in aanmerking komen. Men 
kan bij Dragon Tuina ook terecht 
voor Cupping, oorreiniging, diverse 
ontspannende massages als hots-
tone, stoel, voetreflex en ontspan-
ning. In de vestiging in Hoofddorp is 
een afdeling voor manicure en pedi-
cure. In de schoonheidssalon wordt 
alleen gewerkt met uiterst natuurlij-
ke producten en de modernste be-
handelingen met microdermabrasie, 
bindweefseltechnieken en Brasilian 
wax. Alle behandelingen zijn nog te 
completeren met een bezoek aan de 
sauna en het stoombad.

Speciale actie
Ter gelegenheid van de behaal-
de mijlpaal heeft Dragon Tuina een 
speciale actie. Bij vier behandelin-
gen van minimaal 1 uur krijgen klan-
ten de vijfde voor de halve prijs. Dit 
geldt voor alle behandelingen. Voor 
speciale gelegenheden, verjaarda-
gen en de feestdagen zijn cadeau-
bonnen verkrijgbaar. Dragon Tuina 
is iedere dag, ook in het weekend, 
geopend tussen 9.00 en 22.00 uur, 
doch wel uitsluitend op afspraak 
en is in Kudelstaart gevestigd in de 
Marconistraat 15 en in Hoofddorp 
aan de Hoofdweg 716. Voor het ma-
ken van een afspraak kan gebeld 
worden naar 023-6200099 of 06-
11333559. Kijk voor meer informa-
tie op www.dragontuina.nl.

Geen acties voor Voedselbank?
Aalsmeer - Veel inwoners dragen 
de Voedselbank een warm hart toe. 
De laatste tijd krijgt de Voedselbank 
veel te maken met initiatieven van 
particulieren die actie willen voe-
ren voor het inzamelen van voedsel, 
maar ook non/food. 

De Voedselbank is daar heel dank-
baar voor, want er zijn intussen meer 
dan 50 gezinnen die gebruik moe-
ten maken van de Voedselbank. Dan 
is al het aangeleverde voedsel uiter-
aard heel welkom! De vrijwilligers 
van de Voedselbank geven in ver-
band met de privacy van haar klan-
ten liever niet aan derden door waar 
de loods van de Voedselbank zich 
bevindt. Dat betekent dat aangebo-
den voedsel opgehaald kan worden 
of gebracht worden naar een privé 
adres. De vrijwilligers kunnen na-
tuurlijk niet voor ieder blik soep naar 
Kudelstaart of Aalsmeer rijden. Het 
zijn vrijwilligers en zij rijden voor ei-
gen kosten. Vaak wordt geprobeerd 
een combinatie te maken van meer-
dere adresjes, waardoor het opha-
len even op zich kan laten wachten. 
In deze tijd van Sinterklaas en Kerst 
zijn er ook veel initiatieven voor het 
inzamelen van speelgoed, kleding 
en snoep. 

De Voedselbank focust op (ge-
zond) voedsel; daar heeft de Voed-
selbank de handen aan vol! Kleding 
en speelgoed kunnen naar een kle-
ding- of speelgoedbank, waar de 
klanten van de Voedselbank ook ge-
bruik van kunnen maken. De erva-
ring is dat er in deze tijd door toe-
doen van de vaste leveranciers of 
acties van bedrijven al veel aan-
dacht is voor de (kinderen) van de 
klanten van de Voedselbank. Zo 
zorgt een bank de komende week 
voor een Sinterklaaspakket voor elk 
kind. De Voedselbank vraagt om be-
grip voor het standpunt om te fo-
cussen op (gezond) voedsel.

Bijna gecertificeerd!
Vanuit de landelijke Voedselbankor-
ganisatie is er een initiatief geweest 
om alle Voedselbanken zich te laten 
certificeren op het gebied van voed-
selveiligheid. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat grote ondernemin-
gen dat als voorwaarde stellen om 
zonder risico voedsel aan de Voed-
selbanken te leveren. Ook Voed-
selbank Aalsmeer heeft de uitda-
ging opgepakt om zich te laten cer-
tificeren en een bestuurslid heeft de-
ze grote klus gecoördineerd. Dat be-
tekent onder andere dat alle proces-
sen en schema´s beschreven moes-
ten worden. Belangrijke zaken voor 
de certificering zijn de hygiëne in de 
loods waar met voedsel wordt ge-
werkt en het (gekoeld) vervoer van 
voedsel. Strenge eisen zijn er wat 
betreft een gesloten koelketen voor 
niet-houdbaar voedsel. Begin novem-
ber vond de 0-meting voor de certi-
ficering plaats en de Voedselbank is 
er glansrijk doorheen gekomen! De 
keurmeester gaf voor deze inspectie 
de code ‘groen’ (= helemaal goed). Er 
volgt nog een compleet rapport waar-
in nog wat kleine aanpassingen zul-
len worden aanbevolen. Ook gaan de 
medewerkers van de loods nog een 
cursus volgen. Over een tijdje vindt 
er nog een tweede inspectie plaats. 
Als deze wederom ‘groen’ is, krijgt de 
Voedselbank het officiële stempel.

Sparen en kerst
De Voedselbank vraagt graag nog 
aandacht voor de spaaractie bij de 
Jumbo voor een boodschappenpak-
ket. De Voedselbank wil graag haar 
klanten ook zo´n pakket bezorgen. 
Als u niet (meer) zelf spaart of u 
krijgt het boekje niet meer vol, de-
poneer dan graag zegels en boek-
jes in de doos die bij de inpakta-
fel staat. Ook zal er in december 
weer een actie zijn om overgebleven 
kerstpakketten van bedrijven of par-
ticulieren in te zamelen.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport Duo Uithoorn
Uithoorn - Vele Nederlanders zul-
len ook deze winter weer gaan ge-
nieten van een welverdiende win-
tersportvakantie. Zorgvuldig wor-
den de diverse bestemmingen met 
elkaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van après-ski, 
aantal kilometers piste, etc. Echter, 
het belangrijkste wordt vaak verge-
ten of pas op het laatste moment 
geregeld. 
Om optimaal te kunnen genie-
ten en om blessures te voorkomen 
dient uw ski- of snowboarduitrus-
ting in optimale conditie te verke-

ren. De medewerkers van Intersport 
Duo staan voor u klaar om de tech-
nische staat van uw materiaal vrij-
blijvend te beoordelen. Van vrijdag 
21 tot en met zaterdag 29 novem-
ber organiseert Intersport Duo een 
ski-, en snowboard-occasionbeurs 
in heet filiaal Uithoorn. Gedurende 
deze dagen wordt een groot aantal 
gebruikte ski’s, skischoenen, snow-
boards en snowboardschoenen te 
koop aangeboden. Om alvast in de 
juiste stemming te komen staat er 
natuurlijk een glaasje Glühwein of 
Prosecco klaar! Ook aan particulie-
ren wordt de mogelijkheid geboden 
om wintersportmateriaal op deze 
beurs te koop aan te bieden. Alleen 
technisch veilig materiaal (geen kle-
ding) wordt geaccepteerd. Na con-
trole op veiligheid van het mate-
riaal wordt door de medewerkers, 
in overleg met u, de vraagprijs be-
paald. Verkocht materiaal zal wor-
den uitgekeerd in waardebonnen. 
Intersport Duo brengt geen provi-
sie in rekening. Naast het occasion-
materiaal vindt u tijdens de beurs 
vele aantrekkelijke wintersportaan-
biedingen. Zo kunt u tijdens de oc-
casionbeurs nog gebruik maken 
van laagseizoen voordeel op ski- en 
snowboard onderhoud. Intersport 
Duo is te vinden aan de Zijdelrij 7 
in Uithoorn en is telefonisch bereik-
baar via 0297-560329.

Sieradenfeestje dit weekend 
bij Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - De Wereldwinkel 
Aalsmeer verkoopt een bijzonder 
assortiment sieraden in allerlei prijs-
klassen en van verschillende mate-
rialen. Van kettingen, ringen, arm-
banden tot oorbellen met halfedel-
stenen, fraaie kralen, schelpjes, 
been, zelfs echte bloemen worden 
gebruikt. De zilveren sieraden ko-
men uit Mexico, Nepal, Indonesië 
of Niger. Het zijn bijzonder vormge-
geven exemplaren die soms zijn in-
gelegd met paarlemoer of een half-
edelsteen. Allemaal handgemaakt, 
soms klassiek, soms heel modern 
maar altijd bijzonder. Zoals de col-
lectie bloemsieraden gemaakt in 
Thailand van echte orchideeën, bla-
deren en zaden. De bloemen wor-
den door lokale bewoners aangele-
verd, wat extra opbrengsten ople-
vert. Zij kunnen kun kinderen naar 
school sturen, dankzij de verkopen 
in de Wereldwinkels. De sieraden 
uit de Wereldwinkel zijn door het 

handwerk grotendeels uniek, zodat 
je niet zo snel het risico loopt om ie-
mand met exact hetzelfde sieraad 
tegen het lijf te lopen. De sieraden 
uit de verschillende landen heb-
ben ieder hun eigen charme en er 
is voor iedere leeftijdscategorie wel 
iets leuks te vinden. 

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 novem-
ber zet de Wereldwinkel Aalsmeer 
de sieraden twee dagen lang in het 
zonnetje met uitleg over de mate-
rialen en de makers en cadeautjes 
worden extra mooi ingepakt. En al-
leen op 21 en 22 november ontvangt 
iedere klant 15% korting op de alle 
sieraden en shawls. De Wereldwin-
kel Aalsmeer is gevestigd in de Zijd-
straat 15 en alle dagen, met uitzon-
dering van maandagmorgen, ge-
opend van 9.30 tot 17.30 uur, zater-
dag gaat de deur dicht om 17.00 uur 
en vrijdag wordt ook koopavond ge-
houden tot 21.00 uur. 

Aalsmeer - Inmiddels een bekend 
gezicht voor velen in het Centrum, 
wijkagent Erik van den Brun. Hij 
fietst bijna dagelijks door de wijk, 
spreekt mensen aan, wijst inwo-
ners op veiligheid, verleent hulp en 
legt contacten tussen bewoners. 
“Het belangrijkste van mijn werk”, 
zegt hij hierover. “Netwerken en 
surveilleren.” En hij doet dit met 
veel verve, inzet en inventiviteit. 
Want als Erik niet op zijn fiets zit, 
heeft hij bureaudienst, maar ook 
dan laat hij informatief van zich ho-
ren. Via Twitter onder andere wijst 
hij op actuele zaken. Hij meldt de 
aanwezigheid van zakkenrollers, 
doet een oproep als een fiets ge-
stolen is, vraagt getuigen na een 
inbraak en vraagt onder andere op 
verdacht gedrag te letten. Dit laat-
ste leidde tot een vraag. Waar moet 
je op letten bij verdacht gedrag? 
Erik stelde enigszins voor de grap 
voor een praktijklesje te willen ge-
ven en dit aanbod werd aangeno-
men. Er is met de vragenstellers 
gebrainstormd en vorige week was 
zijn eerste huisbezoek. Liefst veer-
tien mensen waren bijeen geko-
men om Erik van den Brun te laten 
vertellen over de politie, het werk 

van een wijkagent, verdachte per-
sonen en veiligheid om het huis en 
in de buurt. “Eerst vertel ik van al-
les en mogen vragen gesteld wor-
den en daarna gaan we naar bui-
ten. De woningen bekijken en op 
veiligheid toetsen. Deze eerste 
keer bijvoorbeeld waren de huis-
nummers slecht zichtbaar en was 
het rond sommige woningen best 
wel heel donker en dat vinden in-
brekers interessant.” Een huisbe-
zoek verhoogt de veiligheid in de 
wijk en zo stelt Erik: “Geeft ook 
verbinding. De buren maken na-
der kennis met elkaar dankzij het 
gezamenlijke doel: Veiligheid.” Het 
huisbezoek is goed bevallen bij de 
buurtjes en bij Erik, want hij hoopt 
meer van dergelijke bezoeken te 
mogen maken. Bewoners van een 
straat kunnen de wijkagent bij hen 
thuis uitnodigen en een praktijk-
les krijgen. “Ik denk aan zo’n 10 tot 
12 personen in de huiskamer met 
koffie en koek”, legt Erik uit. Het is 
dus de bedoeling dat een buurt of 
groep in een straat zelf het initiatief 
neemt en deelnemers vraagt. De 
politie schuift aan. De avond acht 
Erik het beste moment, omdat na 
de uitleg en informatie naar buiten 

wordt gegaan en juist in het don-
ker meer aan het licht komt qua 
verbetering van de veiligheid. De 
wijk van Erik bestaat uit het Dorp, 
de Uiterweg, Dorpshaven en Stom-
meer tot de N196. Hij gaat niet z’n 
wijk uit, dus inwoners in andere de-
len van Aalsmeer kunnen het beste 
‘hun’ wijkagent wijzen op dit eigen 
initiatief van Erik. Hij bedenkt ove-
rigens allerlei dingen om te verbin-
den en de veiligheid te vergroten. 
Zo heeft hij onlangs een Twitter 
geplaatst met de oproep wie met 
hem mee wil fietsen door de wijk. 
“Al twee keer kreeg ik aansluiting 
bij m’n rondje”, vertelt hij. “Tja, ik 
ben toch op straat en hoop hier-
mee de drempel tot de politie te 
verlagen. Echt, contacten zijn be-
langrijk en ik vind het belangrijk en 
geweldig om met de inwoners mijn 
werk te mogen doen.” Geïnteres-
seerd in een huisbezoek of mee-
fietsen? Stuur een mail naar po-
litie.nl en klik op wijkagenten. Via 
het intypen van de postcode komt 
Erik van den Brun vanzelf in beeld. 
Bellen om een afspraak te maken 
mag ook: 0900-8844. 

Door Jacqueline Kristelijn

Uitnodiging Sienergie voor:
Info-avond woningisolatie
Aalsmeer - Sienergie nodigt be-
langstellende woningeigenaren 
van harte uit voor een informatie-
ve avond over woningisolatie in het 
Boekhuis, de locatie van het Ener-
gieloket, in de Zijdstraat op maan-
dag 24 november. Door uw wo-
ning ‘warm in te pakken’ kunt u uw 
wooncomfort verhogen en uw ener-
gieverbruik en daarmee de ener-
giekosten aanzienlijk verlagen. De 
avond wordt geopend door wet-
houder duurzaamheid Jop Kluis. 
Een onafhankelijke energieadviseur 

legt uit wat de mogelijkheden zijn, 
wat daarbij komt kijken, waar je op 
moet letten en wat het kost en op-
levert. Ook is er volop ruimte voor 
vragen. De informatieavond van Si-
energie op maandag 24 november 
aanstaande begint om 20.00 uur in 
het Boekhuis, Zijdstraat 12. De kof-
fie staat klaar vanaf 19.45 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Verze-
ker u van een plaats en meld u snel 
aan via info@sienergie.nl of bel 06-
52667700. Graag ook laten weten 
met hoeveel personen u komt. 

Muzikaal feestje ter ere 
van 15 jaar café Joppe
Aalsmeer - Met een muzikaal 
feestje met een groot aantal muzi-
kanten uit Aalsmeer vieren Jan van 
Schuppen en Bianca van de Pol-
der aanstaande zaterdag 22 novem-
ber dat zij alweer 15 jaar café Joppe 
runnen. Op 1 december 1999 wer-
den de twee eigenaar van deze ge-
zellige bar in de Weteringstraat. Jan 
was al een paar jaar bedrijfsleider 
in Joppe. Na het plotselinge overlij-

den van eigenaar en oprichter Dorus 
Verkerk waren Jan en Bianca het sa-
men al snel eens: “Wij gaan het ca-
fé voortzetten, graag zelfs.” Veel ver-
anderen aan het bedrijf wilden beide 
niet. “Het was en is een gezellig café 
met een heerlijke sfeer en dat wilden 
wij graag zo houden. En nu, 15 jaar 
later, is dit zeker nog het geval”, al-
dus de twee. Livemuziek heeft altijd 
een belangrijke rol gespeeld in het 

café in het Centrum, vroeger bij Do-
rus en nu nog bij Jan en Bianca. On-
langs is weer een start gemaakt met 
regelmatig optredens van bands en 
artiesten op zondag. En zo gaat ook 
het jubileum deze zaterdag gevierd 
worden. Op een heus rock and roll 
circus met een gevarieerd scala aan 
artiesten uit Aalsmeer en omstreken 
worden de bezoekers getrakteerd. 
Zo gaat de Coolcast Band met Hans, 
Jack, Piet en Rob van zich laten ho-
ren, gaan de spots aan voor de nog 
jonge band Total Seclusion met gita-
rist en zanger Tom de Hundt en zijn 
de gelegenheidsbands Mac Jigger 
en Lee Roud de afgelopen weken de 
oefenruimte weer ‘ingedoken’ om te 
trakteren op unieke presentaties. En 
er staat nog meer muzikaal spek-
takel op het programma van enke-
le special guests, maar vooralsnog 
is dit een verrassing. Voor iedereen 
trouwens. Gewoon gaan kijken en 
genieten. Iedereen is zaterdag van 
harte welkom om het jubileumfeest-
je mee te komen vieren. Joppe zorgt 
voor heerlijke hapjes en uiteraard 
staan de drankjes koud. De aanvang 
is 21.00 uur en de toegang is gratis. 

Boekhuis wint landelijke 
etalagewedstrijd van ANWB
Aalsmeer - De uitgeverstak van 
de ANWB heeft de voorjaarsetala-
ge van Boekhuis Aalsmeer uitge-
roepen tot mooiste van het land. Af-

gelopen week mocht de boekhan-
del in de Zijdstraat de prijs, een 
reischeque, in ontvangst nemen. 
De etalagewedstrijd stond in het te-

ken van de ANWB Extra reisgidsen. 
Het Boekhuis bracht de bekende 
blauwe gidsen in april en mei on-
der de aandacht door in de etalage 
diverse landen- en stedenthema’s 
uit te beelden. Het gebruik van al-
lerlei attributen, van rode rozen tot 
3D-puzzels van de Eiffeltoren en de 
Big Ben, zorgde voor herkenbaar-
heid. Daarnaast werd in de winkel 
een thematafel ingericht met on-
der meer een zelfgemaakte ANWB-
wegwijzer en een groot aantal kof-
ferlabels, die door twee klanten van 
het Boekhuis werden gebreid. Vol-
gens de ANWB-vertegenwoordi-
gers namen dertig à veertig boek-
handels deel aan de wedstrijd, maar 
stak de inzending van de Aalsmeer-
se winkel er duidelijk bovenuit. Aan 
de inzending werd door het hele 
Boekhuis-team meegewerkt. Eta-
leuse Miekje, medewerkster Nanet-
te en de hulpvaardige klanten Mar-
griet en Nea verdienen een extra 
pluim voor hun werk. De uitreiking 
van de prijs werd door het team ge-
vierd met koffie, taart en het welbe-
kende Aalsmeerse Turfje.

Nieuw: Huisbezoeken en meefietsen met wijkronde

De wijk in met agent Erik
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Navigatie-
systemen 

zijn in trek
Aalsmeer - Tussen woensdag 12 
en vrijdag 14 november is inge-
broken in een in de Hadleystraat 
geparkeerde auto. Het naviga-
tiesysteem is uit het dashboard-
kastje van de Fiat gestolen. In de 
nacht van donderdag 13 op vrij-
dag 14 november is ook ingebro-
ken in een in de Irenestraat ge-
parkeerde auto. Uit het dash-
boardkastje van de Seat is even-
eens het navigatiesysteem ont-
vreemd. En in de nacht van zon-
dag 16 op maandag 17 november 
hebben dieven zich toegang ver-
schaft tot een op het Raadhuis-
plein geparkeerde volkswagen 
golf. En ook hier was het navi-
gatiesysteem het doel van de in-
braak.

Boete 190 euro 
na winkeldiefstal
Aalsmeer - Op zaterdag 15 no-
vember om vier uur in de middag 
is een winkeldievegge op heter-
daad betrapt in een winkel op het 
Drie Kolommenplein. De 31 jari-
ge vrouw uit Aalsmeer dacht met 
spulletjes ter waarde van zo’n 19 
euro zonder betalen de deur uit 
te kunnen lopen. Personeel heeft 
de inwoonster apart genomen en 
de politie gealarmeerd. Justitie 
bepaalde de boete op 190 euro. 

Portemonnee uit 
tas gestolen

Aalsmeer - Op woensdag 12 no-
vember is tussen half drie en drie 
uur in de middag de portemon-
nee van een inwoonster gestolen 
in een winkel op het Drie Kolom-
menplein. De inwoonster had om 
dingen te bekijken af en toe haar 
tas op de grond gezet. Waar-
schijnlijk heeft de dief een de-
zer keren toegeslagen. De dief-
stal werd ontdekt toen de vrouw 
bij de kassa wilde betalen. In de 
portemonnee zaten geen bank-
passen, allen iets meer dan 100 
euro aan contant geld. 

Geen rijbewijs, 
geen scooter

Aalsmeer - Op dinsdag 11 no-
vember is rond het middaguur 
een 18 jarige bromfietser uit Wil-
nis door agenten tot stoppen ge-
maand op de Van Cleeffkade. Tij-
dens de controle bleek dat de 
jongen geen rijbewijs heeft en 
hier al vier keer eerder op betrapt 
is. Op straf van de verkeersofficier 
is de scooter in beslag genomen. 
De 18 jarige heeft een proces-
verbaal gekregen en moet zich 
gaan verantwoorden bij justitie.

Geen 
aanhouding na 
achtervolging

Aalsmeer - Op tien over half 
drie in de nacht van zondag 16 
op maandag 17 november is in 
de Dorpsstraat het alarm afge-
gaan van een volkswagen golf. 
De eigenaar is direct gaan kijken 
en ontdekte dat het navigatiesy-
steem uit de auto was gestolen. 
Een getuige zag op het moment 
een auto wegrijden en heeft di-
rect het alarmnummer van de po-
litie gebeld. Agenten waren in de 
buurt en hebben de achtervol-
ging ingezet. Ter hoogte van een 
restaurant bij Hoofddorp is de 
wagen tot stoppen gemaand. In 
de auto zaten drie jongemannen 
uit Utrecht. De drie zijn gehoord 
en de auto is gecontroleerd. Er 
bleek echter geen aanleiding om 
tot aanhouding over te gaan. 

Scooter total loss 
na brand

Aalsmeer - Na vier uur in de 
nacht van zaterdag 15 op zondag 
16 november is in de Mozartlaan 
een scooter door onbekenden in 
brand gestoken. De Aprilia had 
pech en was door de eigenaar uit 
Nieuwkoop bij de bushalte ge-
stald. Zelf is hij met de bus naar 
huis gegaan. De scooter is total 
loss. Mogelijk zijn er getuigen van 
deze vernieling. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Hoofdwond na 
val van fiets

Aalsmeer - Op donderdag 13 
november om kwart over twaalf 
in de middag is een fietsster uit 
Aalsmeer ongelukkig gevallen 
op de Machineweg ter hoogte 
van de Japanlaan. De 77 jarige 
Aalsmeerse was aan het fietsen 
met haar echtgenoot. De vrouw 
is op haar hoofd gevallen en had 
een forse, bloedende hoofdwond. 
Bij de komst van de politie en de 
ambulance was de inwoonster 
door omstanders op een stoel 
gezet. De 77 jarige is per ambu-
lance naar ziekenhuis Amstelland 
vervoerd.

Gewond in buik 
door mes

Aalsmeer - Om kwart voor één 
in de nacht van donderdag 13 
op vrijdag 14 november kreeg 
de politie een melding dat op de 
Noordpolderweg een man in zijn 
eigen mes was gevallen en ge-
wond was geraakt. Agenten trof-
fen een groepje chauffeurs aan. 
Allen had flink in het alcohol-
glaasje gekeken. Een 33 jarige 
man uit Litouwen bloedde uit een 
snee in zijn buik. Hij was, volgens 
zeggen, gevallen en had zichzelf 
verwond met een mes. De 33 jari-
ge is per ambulance naar het VU-
ziekenhuis vervoerd. Volgens de 
dienstdoende arts betrof het geen 
steekwond. De man is behandeld 
en heen gezonden. 

Vuurwerk 
in beslag!

Aalsmeer - Op vrijdag 14 no-
vember om kwart over tien in de 
avond kreeg de politie een mel-
ding van de medewerkers van 
Handhaving dat een verdacht 
persoon zich ophield in de Ci-
troenvlinderstraat. De 16 jari-
ge jongen uit De Kwakel is door 
agenten aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. Hij 
bleek in totaal 117 stuks vuur-
werk bij zich te hebben. Het vuur-
werk is in beslag genomen. De 
jongen heeft een proces-ver-
baal gekregen. De komende we-
ken gaat weer strenger gecontro-
leerd worden op in het bezit heb-
ben van vuurwerk. Een tip voor 
ouders: Een onbekend pakje per 
post uit een Oostblokland zou wel 
eens vuurwerk kunnen bevatten!

Ambulances voor 
valpartijen

Aalsmeer - Op vrijdag 14 no-
vember om half negen in de och-
tend is een 49 jarige inwoonster 
gevallen op de Stommeerweg. Ze 
was al fietsend de hond aan het 
uitlaten. De ambulance is gealar-
meerd en medewerkers hebben 
de Aalsmeerse ter plaatse gehol-
pen. Voor verdere behandeling is 
zij naar de huisarts gegaan. De-
zelfde dag om kwart over zeven 
in de avond is opnieuw de hulp 
van de politie en de ambulance-
dienst ingeroepen voor een val-
partij, dit maal op de Oosteinder-
weg. Een 59 jarige man uit Ku-
delstaart was onwel geworden en 
daarna gevallen. De man is door 
de broeders onderzocht, maar 
mocht naar huis. Hij is opgehaald 
door zijn echtgenote.

Bewonersoverleg Kudelstaart:
Verkeersituatie Kudelstaart 
geeft stof tot nadenken
Kudelstaart - Woensdag 12 no-
vember vond in het dorpshuis in Ku-
delstaart een samenkomst van be-
woners plaats waarin de Dorps-
raad haar oor te luister legde. Aan 
de hand van stellingen probeerde 
men inzicht te verkrijgen over hoe 
Kudelstaarters denken over de ver-
keersituatie zoals die nu is. Waar 
knelpunten liggen en wat mogelij-
ke oplossingen daarvoor zijn. Wat 
dat betreft werd het een vruchtba-
re avond. Voorzitter van het bestuur 
van de dorpsraad Elien Haspels nam 
de aanwezige bewoners aan de 
hand en legde hen enkele stellingen 
voor. Hier kwam uit dat er nog heel 
wat dingen in Kudelstaart verbetert 
kunnen worden. Zo gaven bewo-
ners gaven al snel aan dat de hand-
having van de verkeersregels een 
stuk beter kan. Zo kwam naar vo-
ren dat er op de Kudelstaartseweg 
(het stuk tussen de Madame Cu-
riestraat en het Robend) heel vaak 

te hard gereden wordt. Enkele men-
sen in de zaal waren zich ook niet 
bewust van het feit dat dit een 30 
kilometer zone betreft. Handhaving 
en het uitschrijven van bekeurin-
gen zou volgens het merendeel ver-
keerdeelnemers bewuster maken 
van de regels. En dus ook toe leiden 
dat mensen zich vaker aan de ver-
keerregels houden. En zo kwamen 
er ook nog zaken naar boven, die 
niet alleen met handhaving opgelost 
kunnen worden. Bewoners spraken 
hun zorgen uit over de oversteek 
voor fietsers en voetgangers over de 
Mijnsherenweg van de Rietlanden 
naar de Midvoordreef toe. Er wordt 
daar door automobilisten vaak (te) 
hard gereden en bovendien niet ge-
stop voor mensen die willen over-
steken. Ook op het stukje Mijns-
herenweg vanaf de MadamCu-
riestraat tot het winkelcentrum lijkt 
volgens de aanwezige vaak op een 
racebaan. De vraag vanuit het pu-

bliek kwam dan ook; waarom wor-
den daar geen verkeersvertragen-
de objecten geplaatst? Een ande-
re situatie die voor veel onduidelijk-
heid zorgt is het feit dat het gehele 
gebied rondom Mijnsheerlyckheid 
volledig is betegeld met rode klin-
kers. Waar mag er gefietst worden? 
En waar niet? Er werd hardop door 
de zaal afgevraagd of de ambtena-
ren – die nu op het gemeentehuis 
in Amstelveen zitten - wel goed in-
zicht hebben wat er in Kudelstaart 
gebeurt. 
De wegversmallingen die op de He-
renweg geplaatst zijn, en waar je 
als automobilist na de versmalling 
op het fietspad terecht komt, lijken 
weinig doordacht. Jan Westerhof: 
“Ik fietste daar van de week en als 
je niet oppast dan wordt je echt voor 
de sokken gereden. Ik kan mij niet 
voorstellen dat je zo een constructie 
kunt bedenken.” Ook de drempels 
op de Herenweg komen naar vo-
ren als gevaarlijke situatie voor fiet-
sers en wandelaars. Het aankaarten 
hiervan leidt gelijk tot een bredere 
discussie waarbij de huidige menta-
liteit in het verkeer en in de maat-
schappij in zijn algemeenheid naar 
voren komt. Volgens de aanwezi-
ge zijn mensen slecht aan te spre-

ken op hun gedrag en vele dur-
ven dit ook niet meer te doen. Een 
echte oplossing voor dit probleem 
komt niet echt naar voren. Alhoe-
wel Frans Huijbregts, die door de 
gemeente ingehuurd is voor allerlei 
welzijnsprojecten, opperde dat het 
misschien kan helpen om mensen 
niet direct na hun daad aan te spre-
ken. Maar enige tijd later, bijvoor-
beeld de dag daarna. Dat verkeers-
problemen vaak samenhang heb-
ben met elkaar blijkt wel als een be-
woonster naar voren toe brengt dat 
er veel kinderen op de stoep fiet-
sen. En dat dit voor haar geen pret-
tige situatie is waarbij zij zich veilig 
voelt. Enkele andere aanwezige leg-
gen haar uit dat zij soms hun eigen 
kinderen over de stoep heen sturen, 
omdat ze het anders te gevaarlijk 
vinden. Hier is dan ook wel begrip 
voor, maar daarmee is er nog geen 
oplossing voor het probleem gevon-
den. Anton van Son, vorig jaar enke-
le maanden afhankelijk geweest van 
een rolstoel, brengt de gebrekkige 
kwaliteit van fiets- en wandelpaden 
in Kudelstaart ter sprake. “Waar-
om hebben fietsers en wandelaars 
in Kudelstaart geen prioriteit? Voor 
auto’s ligt er snel asfalt en voor fiet-
sers en wandelaars ongelijke stoep-
tegels. Er zijn stukken in Kudelstaart 
waar mensen met een rollator ge-
woon niet meer kunnen komen.” Er 
was dus uiteindelijk genoeg te be-
spreken deze avond en de Dorps-
raad heeft weer inbreng van bewo-
ners gekregen om aan de gemeen-
te voor te leggen. Conclusie van de 
Dorpsraad zelf aan het einde van 
de avond was om bij de gemeente 
aan te sturen op een schouw om te 
zorgen dat alle problemen goed in 
kaart worden gebracht.

Door Casper Jansen

Veel schade na aanrijding
Aalsmeer - Op dinsdag 11 no-
vember rond zeven uur in de avond 
heeft een flinke aanrijding plaats-
gevonden op de Zwarteweg bij de 
Jac. P. Thijsselaan. Een 22 jarige au-
tomobilist uit Amstelveen reed over 
de Zwarteweg richting de Hornweg 
en wilde bij de Thijsselaan links af 
slaan. Hij vergat hierbij voorrang te 
verlenen aan de over de Zwarteweg 
richting N196 tegemoet komen-
de auto, bestuurd door een 19 ja-
rige Aalsmeerder. Een frontale bot-
sing was het gevolg. Een behoorlij-
ke klap is het geweest, want in bei-

de auto’s zijn de airbags uitgeklapt. 
De passagier in de auto van de in-
woner klaagde over borstklachten 
en is per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd en heeft hier een 
nacht ter observatie doorgebracht. 
Beide bestuurders verklaarden ner-
gens last van te hebben. Beide au-
to’s zijn zwaar beschadigd wegge-
sleept. De brandweer is met twee 
wagens ter plaatse geweest om het 
oliespoor van het wegdek te spui-
ten. De Zwarteweg is geruime tijd 
afgesloten geweest.
Foto: Marco Carels.

Auto’s zwaar beschadigd
Aalsmeer - Op vrijdag 14 novem-
ber om half zes in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising 2e J.C. Mensinglaan met 
de N196. Een 23 jarige bestuurster 
van een Ford wilde vanaf de Men-
singlaan de burgemeester Kaste-
leinweg oversteken richting Spoor-
laan. Op de kruising werd de au-
to van de Aalsmeerse in de linker-
voorportier geramd door een Toyo-
ta Landcruiser bestuurd door een 
40 jarige man uit Hoofddorp. De 
Aalsmeerse is met nekletsel per 

ambulance naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd, maar is inmiddels weer 
thuis. Beide auto’s raakten zwaar 
beschadigd en zijn weggesleept. De 
politie en de brandweer hebben eni-
ge tijd de weg afgezet om de ber-
gingsdienst de mogelijkheid te ge-
ven de auto’s weg te slepen en on-
derdelen op te rapen. Door het rode 
licht rijden is waarschijnlijk de oor-
zaak van de aanrijding, maar naar 
de exacte toedracht doet de techni-
sche verkeersdienst onderzoek.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer stopt samenwerking 
G2 met Uithoorn
Aalsmeer - Sinds 2009 hebben de 
gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 
een gemeenschappelijke regeling, de 
zogenaamde G2, voor de uitvoering 
van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en voor werkzaam-
heden op het gebied van Werk en In-
komen. In 2012 besloot de gemeen-
teraad van Aalsmeer uit de G2 te 
stappen, met het oog op de samen-
werking tussen de Amstelveense en 
Aalsmeerse ambtelijke organisaties 
per 1 januari 2013. In goed overleg 
met de gemeente Uithoorn gebeurt 
dat nu per 1 januari 2015. De taken, 
het personeel en de middelen gaan 
per die datum over naar de AA-orga-
nisatie. Het college van Aalsmeer is 
altijd zeer tevreden geweest over de 
samenwerking in de G2. Voornaam-
ste reden om de samenwerking stop 
te zetten is dat per 1 januari 2015 een 

groot deel van de zorgtaken van het 
Rijk overgaat naar gemeenten. Deze 
omvangrijke overdracht van taken - 
de grootste transformatie in de zorg 
in jaren – heeft ingrijpende gevolgen 
voor de gemeentelijke organisatie. 
De AA-organisatie bereidt de decen-
tralisaties in de zorg voor Aalsmeer 
voor. Uitgangspunt is de zorg zo-
veel mogelijk aan te bieden volgens 
het principe: een huishouden, een 
plan, een regisseur. Vanuit dat oog-
punt is het logischer en efficiënter 
om alle zorg vanuit de AA-organi-
satie te organiseren. Bewoners kun-
nen straks bij één loket terecht voor 
al hun vragen over zorg, werk en in-
komen. De datum van 1 januari is een 
natuurlijk moment om over te stap-
pen. De overdracht verloopt soepel. 
In de kwaliteit van de dienstverlening 
zullen bewoners er niets van merken. 

Wijkoverleg De Dorper
Aalsmeer -Wijkoverleg De Dorper 
komt dinsdag 25 november weer 
bijeen. De bijeenkomst wordt weer 
gehouden in de Het Wapen van 
Aalsmeer in de Dorpsstraat en be-
gint om 19.30 uur. De verkiezingen 
voor de clustervertegenwoordigers 
in de Omgevingsraad Schiphol zijn 
afgerond en tijdens het overleg zal 
hierop een toelichting worden ge-
geven. Vorige week is een brain-
stormsessie gehouden met bewo-

ners en winkeliers in het Centrum, 
georganiseerd door de gemeen-
te, over hoe het centrum (beter en 
meer) ingericht zou kunnen wor-
den. Voor diegene die hier niet bij 
zijn geweest zal een toelichting wor-
den gegeven. Ook de voortgang van 
de inrichting van de natuurspeel-
plaats op het Stokkeland komt aan 
de orde. Het overleg wordt besloten 
met een rondvraag, waar eenieder 
een inbreng in mag hebben.

Speelgoedparade actie voor 
pakjesavond Sinterklaas

Aalsmeer - Op persoonlijke titel 
is Carla Bakelaar een actie gestart 
om cadeautjes in te zamelen voor 
gezinnen in de gemeente met een 
laag inkomen tijdens Sinterklaas-
avond. De oproep die Carla op Fa-
cebook plaatste, heeft een goed 
team opgeleverd met mensen die 
ervaring hebben om een dergelij-
ke actie te gaan houden. Het team 
bestaat naast Carla nu uit Lucy 
Claessen en Tiny Nijssen Photos. 
“Maar”, zegt Carla. “Er draait op de 
achtergrond ook veel hulp mee.” 
Speelgoedparade actie is de naam 
van de inzameling. Uit de hele 
omgeving (tot Lisse toe) ontvan-
gen de initiatiefnemer nu via face-
book berichten dat er speelgoed 
is klaargezet. Officiële organisa-
ties worden nu benaderd om kin-
deren (en hun ouders) blij te kun-
nen maken op pakjesavond. “De 
actie is echt voor kinderen van ge-
zinnen die net buiten de ‘pakjes-
boot’ van de Sint vallen, omdat ze 
net boven de criteria zitten om in 
aanmerking te komen voor ex-
tra (financiële) hulp”, benadrukt 
Carla. Voor de opslag van alle ca-
deaus heeft basisschool de Weg-
wijzer een lokaal en opslagruim-
te beschikbaar gesteld. Het team 
heeft een grote rol inpakpapier 
mogen ontvangen uit een particu-
liere geste en er zijn diverse do-

naties gegaan door bedrijven. Het 
team hoopt nog meer sponsors te 
krijgen, want er is nog veel speel-
goed nodig, evenals plakband, 
stickers en lint om de pakjes mooi 
in te kunnen pakken. “We missen 
speelgoed voor de jongens in alle 
leeftijden en voor meisjes tussen 
de 7 en 12 jaar. 
Hier is echt dringend behoefte 
aan”, vertelt Carla. “En ja, de da-
metjes van rond de 12 jaar dra-
gen tegenwoordig ook al wat sie-
raden, dus dat is ook van harte 
welkom! En ook snoep, zoals ban-
ketletters, taaitaaipoppen en pe-
pernoten, alles wat gerelateerd is 
aan de Sint.” En het team hoopt 
middels dit bericht dames (of he-
ren) te vinden, die kunnen brei-
en, haken of achter de naaima-
chine willen gaan zitten. Alle goe-
deren kunnen afgegeven worden 
bij basisschool De Wegwijzer in 
de Meervalstraat 25, alleen tussen 
15.15 en 16.00 uur. Geen moge-
lijkheid om naar de school te ko-
men rond genoemd tijdstip? Bel 
dan voor een andere optie. Car-
la is bereikbaar via 06-43739344, 
Lucy via 06-52786130 en Petra de 
Haas mag benaderen worden: 06-
10173933. Algemeen email adres 
is: zorgenvoor@gmail.com. Rea-
geren mag ook via privéberichtjes 
op Facebook.

Virus op de 
computer

Aalsmeer - Oplichting:Aalsmeer - 
Enkele inwoners zijn gebeld door 
(zogenaamd) Microsoft. Een man 
vertelt dat je schadelijke virus-
sen hebt op je computer, die je 
zelf niet kan zien. Hij wil dit samen 
met jou wel even oplossen. Hij zal 
een antivirus programma installe-
ren. Natuurlijk kost dit wel geld, 
maandelijks. Betalen kan mid-
dels een machtiging of credit card. 
Niet doen, niet op ingaan, het be-
treft oplichting. De man belt vanuit 
Amerika en Nieuw Mexico, zo wist 
Caiway te traceren. Dus, als je ge-
beld wordt door nummer 001882, 
niet op ingaan, geen interesse. Er 
zijn al mensen die op deze manier 
opgelicht zijn voor een slordige 
900 euro. Geef de waarschuwing 
door! De politie is op de hoogte 
gebracht.
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Open Hof kerk en Doopsgezinde Gemeente

Theatervoorstelling ‘Paulus, 
in het oog van de storm’
Aalsmeer - Zin in een avondje the-
ater? Houd dan donderdag 27 no-
vember vrij in uw agenda! Op de-
ze datum presenteren de Open Hof 
kerk en de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer namelijk ‘Paulus, in het oog 
van de storm’, een nieuw toneelstuk 
van Kees Posthumus. Hierbij staat 
Paulus centraal, want wie was Paulus 
nou eigenlijk? Paulus reist. Hij schrijft. 
Hij preekt. Hij is de grootste reiziger 
uit zijn tijd. Hij schrijft brieven, die we-
reldberoemd worden. Hij preekt, met 
wisselend succes, voor Joden en hei-
denen zijn boodschap van bevrijding. 
Zonder hem was er geen christen-
dom. Kees Posthumus en Juul Beer-
da presenteren Paulus als de apostel 

van de vrijheid in hun muzikale thea-
tervoorstelling. Vanaf het moment dat 
hij het licht ziet en een stem hoort, 
verkondigt Paulus gepassioneerd en 
onvermoeibaar de vrijheid voor ie-
der mens. Op zijn zeilboot worden 
de bezoekers meegenomen langs de 
mogelijkheden en grenzen van zijn 
grootse vrijheid. ‘Paulus, in het oog 
van de storm’ wordt gespeeld door 
Kees Posthumus (tekst, zang en spel) 
en Juul Beerda (techniek, muziek en 
spel). Regisseur is Heleen Hennink. 
Dit is hun vijfde productie, na ‘Op het 
leven!’, ‘Menno Simonszoon’, ‘Armini-
us! Rekkelijk!’ en ‘Calvijn op bezoek’. 
De Doopsgezinde gemeente en de 
Open Hof Kerk Aalsmeer nodigen u 
uit om te komen kijken naar dit stuk 
over een van de meest veelbespro-
ken, omstreden figuren van het vroe-
ge christendom. Je loopt met hem 
weg of je schrijft hem af. Geliefd, om 
zijn prachtige woorden over de lief-
de. Gehaat om zijn ongemakkelijke 
woorden over de rol van vrouwen in 
de gemeente. Locatie: Open Hof Kerk 
in de Ophelialaan 247. De voorstel-
ling begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 
uur is er koffie en thee. Toegangsprijs 
5 euro. U bent van harte welkom de 
voorstelling bij te komen wonen.

Jazz en dixieland met Sem op 
zaterdag op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zendt 
24-uur per dag uit voor de inwoners 
van Aalsmeer, Kudelstaart en wij-
de omgeving op 105.9 FM (ether) 
en 99.0 FM (kabel). Overdag en ’s 
nachts heerlijke muziek en ’s avonds 
en in het weekeinde afwisselende 
en informatieve live programma’s 
voor diverse doelgroepen. Met an-
dere woorden Radio Aalsmeer is het 
hart van de regio. Ook de komende 
week zijn er weer vele interessante 
programma’s te beluisteren. 
Verkiezing ondernemers
Aanstaande vrijdag 21 november 
vindt tussen 20.00 en 22.00 uur de 
finale van de verkiezing Onderne-
ming van het Jaar 2014 plaats. Tij-
dens deze feestelijke avond, ge-
presenteerd voor Radio Aalsmeer 
presentator Ron Leegwater, wor-
den de ‘onderneming van het jaar’ 
en de ‘starter van het jaar’ bekend 
gemaakt. In het Crown Theater zal 
daarnaast de kick off van de ‘Ri-
de for the Roses’ plaatsvinden. En 
natuurlijk is Radio Aalsmeer daar-
bij! De avond, die georganiseerd 
wordt door de gemeente Aalsmeer 
en Rabobank Regio Schiphol, zal 
live worden uitgezonden. Daardoor 
zullen The Friday Zone en het Vrij-
dagavondcafé deze week komen te 
vervallen. Jarenlang werd op zater-
dag het programma O.P.A. (Oude-
ren Programma Aalsmeer) uitge-
zonden tussen 11.00 en 12.00 uur. 
Een radioprogramma dat in de be-
ginjaren van Radio Aalsmeer werd 
gepresenteerd door Martin Verbeek. 
Sinds kort heeft dit programma in 
Sem van Hest een andere presen-
tator en een nieuwe vormgeving ge-

kregen. Het is een gevarieerd mu-
ziekprogramma waarin de jaren 30-
50 uit de vorige eeuw centraal staan. 
Er is aandacht voor jazz, dixieland, 
blues, Latijns Amerikaanse muziek, 
Europese muziek waaronder Fran-
se chansons en Engelse songs. Ook 
aandacht voor intieme muziek en 
de swingende big bands van Count 
Basie, Glenn Miller, Harrie James of 
rustige combo’s zoals het Rosen-
berg Trio en vele anderen. Het pro-
gramma wordt gepresenteerd door 
Sem van Hest. Een nieuwe presen-
tator betekent dus ook een nieuwe 
naam: voortaan gaat het program-
ma als ‘Sem op zaterdag’ door het 
leven. In ‘Aalsmeer Politiek’ mogen 
wekelijks Aalsmeerse politici op 
zaterdag de lokale politieke week 
doornemen, deze week is de VVD 
aan de beurt. Natuurlijk komende 
maandagavond 24 november weer 
een Aalsmeerder of Kudelstaarter te 
gast in ‘Door de Mangel’ van 19.00 
tot 20.00 uur en de ‘Top 10 van…’ 
van 20.00 tot 21.00 uur. Deze week 
zijn dat respectievelijk predikant 
Martijn Piet en Kees Boomhouwer. 
Uiteraard kunnen weer live vragen 
gesteld worden aan voorganger Piet 
van de Levend Evangelie Gemeen-
te, drummer en Afrika liefhebber. Dit 
kan via het telefoonnummer 0297-
325858 of via e-mail: studio@radio-
aalsmeer.nl. In de ‘Top 10 van...’ zal 
oud-handballer en tabakshophou-
der Kees Boomhouwer zijn tien fa-
voriete nummers ten gehore bren-
gen op Radio Aalsmeer. Het bezoe-
kadres van de studio is Van Cleef-
kade 15, in de Crown Business Stu-
dio’s.

Zaterdag wintermarkt in 
Aelsmeer en Rozenholm 
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt er 
weer een ‘wintermarkt’ gehouden in 
Zorgcentrum Aelsmeer en Verpleeg-
huis Rozenholm. Het doel hiervan is 
om bewoners van het Zorgcentrum 
de gelegenheid te geven om Sint en 
Kerst inkopen te doen. Maar ieder-
een is van harte uitgenodigd om ook 
Sint en Kerst inkopen te komen doen. 
Er zijn leuke cadeautjes en koop-
jes, zoals kerstkaarten, windlichten, 
kaarsen, sieraden en honingpro-
ducten. Er is ook een boekenstand 
die tweedehands boeken verkoopt 
en het geld dat daarmee wordt op-
gehaald komt ten goede aan de be-
woners van ons zorgcentrum. Bij elk 
boek is een tweede exemplaar gra-
tis. Het Rad van Avontuur zal draai-
en met een trekking rond 11.00 uur 
en ’s middags rond 15.00 uur. Er zijn 
leuke prijzen te winnen die geschon-
ken zijn door de plaatselijke midden-
stand. ’s Middags tussen 14.00 en 
15.00 uur is er een muzikaal optre-
den. Bewoners van het Zorgcentrum 
hebben hard gewerkt aan het brei-
en van sjaals, kussens en sneeuw-
ballen. Voor de vogels zijn er pindak-
ransen gemaakt. Ook ontbreken de 
eigengebakken koekjes en cake niet. 

Natuurlijk wordt weer heerlijke erw-
tensoep verkocht, die door de koks 
vers is bereid en als u wilt koffie met 
appeltaart. De opbrengst van de dag 
komt ten goede aan de activiteiten 
die voor de bewoners worden geor-
ganiseerd. De wintermarkt zaterdag 
is van 10.00 tot 16.00 uur in Zorgcen-
trum Aelsmeer en Verpleeghuis Ro-
zenholm aan het Molenpad 2.

Quilten 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 26 novem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting onder het genot 
van een kopje koffie of thee in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Tevens is er 
gelegenheid om te quilten of wer-
ken aan een ander handwerk. Ge-
zellig samen met de handen bezig 
te zijn. U bent hartelijk welkom bij 
al deze activiteiten. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413 
of kijk op de website oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Opbrengst bazaar ruim 25.000 euro
“Een fantastisch geslaagde dag!”
Aalsmeer - Zaterdag 15 novem-
ber was de jaarlijkse bazaar van de 
Doopsgezinde Gemeente. Het weer 
zat niet tegen en de opbrengst van 
deze dag was wederom ruim boven 
de 25.000 euro, een geweldig bedrag 
en net iets meer dan vorig jaar! De 
helft van dat bedrag is bestemd voor 
een achttal goede doelen. De ande-
re helft is voor de Doopsgezinde Ge-
meente zelf. Maar de bazaar is voor 
alle bezoekers en vrijwilligers veel 
meer dan alleen maar geld inzamelen 
voor het goede doel. Enkele reacties 
bevestigen dat: “Bijzonder om zoveel 
bekenden op één locatie op één dag 
te ontmoeten.” Een ander zegt: “Ik 
kom altijd naar de bazaar voor de ge-
zelligheid, gemoedelijkheid en de tijd 
die mensen voor elkaar hebben.” 
Ook op de Facebook-pagina van de 
bazaar zijn de reacties bijna alle-
maal positief: Gerbrand vond de vro-
lijke muziek een hoogtepunt. José: 
“Het was weer een gezellige drukte, 
lekkere koffie, een leuk rad van for-
tuin en buiten een grandioos bandje. 
Kortom: top!” Margré: “De sfeer, de 
mensen en de kwaliteit van de spul-
len. Ik heb een heleboel handdoeken 
en washandjes kunnen kopen voor 
dierenasiel Hokazo in Uden en voor 
mezelf de nodige fotolijstjes, beeld-
jes en kerstversiering.” En Clazien: 
“Altijd weer een feestdag.” De bazaar 
is echt voor jong én oud. Waarschijn-
lijk één van de oudste bezoekers is 
Bar Eveleens-Tas (94). Ze komt al op 
de bazaar toen het nog alleen maar 
een avond was. Heel veel jaren was 
ze vrijwilliger, maar nog altijd komt 
ze trouw naar de bazaar: “Ik probeer 
er nog elk jaar heen te gaan. In de 
kerkzaal is het een beetje druk om 
met je rollator te lopen, maar ik doe 

toch nog elk jaar een rondje voor al-
le verlotingen. De rommelmarkt vind 
ik echt te druk, maar ik ga ook altijd 
zeker bloemen halen bij Coos (Buis) 
zijn bloemenstal. En koffie met gebak 
in het restaurant. Vroeger heb ik daar 
jaren bij het geld gezeten samen met 
Janny.” Ze ondersteunt de bazaar nog 
altijd met het leveren van de goed ge-
vulde boodschappenmand. Hope-
lijk is ze er volgend jaar opnieuw bij. 
Jaap van Leeuwen, staflid van de ba-
zaarcommissie: “Samen hebben we 
de bazaar weer tot een fantastisch 
geslaagde dag gemaakt! Graag wil-
len we iedereen bedanken die hier 
aan meegeholpen heeft. Dank voor 
alle hulp vooraf en tijdens de ba-
zaar, niets was te veel. Dank aan al-
le gulle gevers van de mooie prijzen, 
die we mochten verloten. Dank aan 
alle mensen die het hele jaar spul-
len, boeken en kleding sparen voor 
de bazaar. En natuurlijk ook heel veel 
dank aan iedereen die met goed ge-
vulde portemonnee de bazaar heeft 
bezocht.”

Prijswinnaars bekend
Een belangrijk deel van de bazaar 
bestaat uit allerlei verlotingen en 
een aantal behendigheidsspellen. De 
grote quilt gaat dit jaar naar Wil Hof-
man uit Petten. Janny Kroes en Ellen 
Boomhouwer mogen gaan logeren 
op de bekende kampeerboerderij van 
de familie Boschloo in Almen. Jeroen 
Buis gaat een weekend naar Texel en 
de reis met de boot naar Londen is 
voor Paul Keessen. Het is slechts een 
kleine greep uit de groep van win-
naars. Alle prijswinnaars hebben on-
dertussen persoonlijk bericht ontvan-
gen. Volgend jaar is de bazaar op za-
terdag 14 november.

Alweer 2 jaar Borrel Aalsmeer
“Duidelijk behoefte aan 
netwerken met knipoog”
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 13 november vond de feestelij-
ke editie plaats van Borrel Aalsmeer, 
twee jaar netwerken met een knip-
oog. 

Met een mooie opkomst van circa 
120 netwerkers en een mooi pro-
gramma was het een geslaagde vie-
ring op alle fronten. “Er is duidelijk 

behoefte aan laagdrempelige net-
werkevents met een ‘avondje uit’ 
gevoel waar onder andere een ar-
tiest, kunstenaar, fotograaf een po-
dium krijgen, vijf mensen mogen 
pitchen en waar prijzen onder de 
netwerkers worden verloot”, aldus 
initiatiefneemster Ingrid Claasen. 
Op donderdag 11 december is de 
volgende Borrel Aalsmeer.

Prijswinnaars Phone House
Aalsmeer - The Phone House is af-
gelopen zomer ook dealer geworden 
van Go Pro camera’s en om dit te 
vieren werd een leuke actie gehou-
den op Facebook waarmee interes-
sante prijzen te winnen waren. De 
animo voor de actie was groot. De 
mobiele communicatiewinkel kreeg 
veel ‘likes’ van klanten, die natuur-
lijk, net als iedereen, graag verrast 
worden met een cadeautje. De actie 
liep tot en met eind oktober en vo-
rige week zijn de winnaars getrok-
ken, voor elk filiaal (ook vestigin-

gen in Uithoorn en Mijdrecht) drie 
winnaars. In Aalsmeer is de hoofd-
prijs, een Go Pro 3 camera, gewon-
nen door mevrouw R. van Kessel, de 
tweede prijs, een Urbanista, is uit-
gereikt aan Dirk-Jan van der Meer 
en getrakteerd op een Mini Buddy 
(de derde prijs) is Sven Müller. De 
drie winnaars hebben laten weten 
heel blij te zijn met hun cadeau. “Al-
tijd leuk om iets te winnen”, aldus 
een reactie. The Phone House is ge-
vestigd in de Zijdstraat 38 en is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-792002

Herman op pad voor Sinterklaas
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
is Sinterklaas aangekomen in Ne-
derland en gelukkig kwam de boot 
ook weer bij het zorgcentrum aan. In 
het gemeentehuis hoorde Herman 
de goedheiligman tegen de kinde-
ren zeggen dat ze ‘s avonds allemaal 
hun schoen mochten zetten. Dat zal 
voor heel wat ouders wel even slik-
ken geweest zijn. Want echt niet alle 
ouders zijn in staat om aan de belof-
te van de man met de rode mijter ge-
hoor te geven. Gelukkig zijn er men-
sen die zich het lot van deze men-
sen aangetrokken hebben. Een inza-
melingsactie is begonnen en ik heb 
begrepen dat dit redelijk goed loopt. 
Alle hulde voor de mensen van de 
speelgoedparade! Ik hoop dat ze de 
juiste gezinnen kunnen bereiken. De 
kracht om te helpen heeft iedereen 
in zich. Zelf bepaal je of en hoe je 
wil helpen. Iedere maand december 
verbaas ik me er weer over dat het 
blijkbaar nodig is dat DJ’s zich da-
genlang in een glazen huis opsluiten 
om ons te bewegen geld te doneren 

voor een goed doel. Denk eens na 
over het volgende; Als we de komen-
de twee weken in ons portemonnee 
kijken of we iets kunnen missen. En 
als dat zo is, we dat geven aan ie-
mand die dat meer nodig heeft. De 
invalide buurvrouw, die vriend met 
hoge schulden, dat familielid of die 
kennis die wel eens iets extra’s kan 
gebruiken. Wees nu eerlijk! We ken-
nen toch allemaal wel zo iemand? 
Durf je het niet aan? Gooi het ge-
woon door de brievenbus! Is geld 
geen goede optie? Alternatieven ge-
noeg te verzinnen in de vorm van 
een bos bloemen, etensbon bij een 
restaurant of bezoekje aan de kap-
per. Vind je het idee leuk maar ken 
je niemand? Zoek mij op facebook 
(Herman op pad) of stuur me een 
email; hermanoppad@hotmail.com.  
Vanuit mijn netwerk koppel ik je aan 
iemand die heel blij zou zijn met je 
hulp. Wat zou het geweldig zijn als 
een aantal mensen deze oproep op-
pakken.
Herman (op pad)

ingezondenBrons voor sjoelers Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd het NK teams gespeeld in ’t 
Trefpunt in Voorthuizen. Er wer-
den per team bestaande uit 4 per-
sonen twee maal tien bakken ge-
sjoeld. Sjoelclub Aalsmeer deed met 
vijf teams mee. Aalsmeer 1 (een sa-
mengesteld team van Cock Tuk-
ker en Patrick Haring met 2 colle-
ga-sjoelers) behaalde in de Hoofd-
klasse een bronzen plek met een ge-
middelde van bijna 142 punten. SV 
Zaanstad 1 werd kampioen van Ne-
derland, gevolgd door SV De Kemp-
hanen 1. Siem Oostenbrink van dit 
team presteerde het om in één beurt 
148 punten te gooien, iets wat nog 
nooit gebeurd is! De derde plek in 
de Hoofdklasse was de enige podi-
umplaats voor Sjoelclub Aalsmeer. 
In de 1e Klasse behaalde Aalsmeer 
3 een zesde en Aalsmeer 2 een acht-
ste plaats. In de 2e Klasse werd 
Aalsmeer 4 tiende en Aalsmeer 5 de 
dertiende en tevens laatste plaats. In 
april 2015 wordt het NK Individueel 
gesjoeld, waarvoor in de eerste drie 

maanden van 2015 selectiewedstrij-
den plaatsvinden in Heemskerk.

Competitieavond
De competitieavond van Sjoelclub 
Aalsmeer op 13 november lever-
de vier persoonlijke records op. Pe-
tra Houweling gooide maar liefst 
1427 en won in de hoofdklasse. Op 
twee Tiny Amsing en op drie Patrick 
Haring. Mirjam van den Berg gooi-
de met 29 punten haar oude per-
soonlijke record aan flarden, dat nu 
op 1271 staat. Zij liet in de C-klasse 
net Nico Verhaar net achter zich met 
1253. Op drie Klaas de Vries. Herman 
Berkhout tenslotte nadert de 120 ge-
middeld, 1186 is zijn nieuwe hoog-
ste score. De A-klasse is gewon-
nen door Mariëtte van der Vlugt en 
de B-klasse door Theo van Leijden. 
De volgende clubavond is op don-
derdag 27 november om 20.00 uur 
in het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor 
informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met Mir-
jam van den Berg via 0297-347439.

Sinterklaaskien 
bij Supporters

Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 20 november, organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een Sinterklaaskienavond 
in het dorpshuis. De grote vraag is, 
komen Sint en Piet deze avond? Na-
tuurlijk heeft het inkoop pietenteam 
rekening gehouden met het feit dat 

Sinterklaas een kindervriend is. Dus 
veel speelgoedprijzen deze avond. 
Na vier ronden een pauze om even 
op adem te komen en de kelen te 
smeren. Daarna verder met ronde 
vier tot en met acht. Aan het einde 
van deze avond is er de extra kien-
ronde met altijd een prijs van onge-
veer 125 euro. U bent van harte wel-
kom een neem voor deze speciale 
avond ook uw buurvrouw, vriend, 
vriendin of een familielid mee. Aan-
vang is 20.30 uur.
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Inloop op dinsdag 2 december
Ontwerp van structuurvisie 
Uiterweg vrij voor inspraak
Aalsmeer - Het College van B&W 
heeft 4 november besloten om het 
ontwerp van de structuurvisie Ui-
terweg gedurende zes weken ter 
inzage te leggen. De structuurvi-
sie geeft aan hoe het gebied zich 
de komende tijd kan ontwikkelen. 
De ontwikkelingen zijn echter af-
hankelijk van particulier initiatief en 
worden daarom waarschijnlijk per-
ceel voor perceel opgepakt. De rol 
van de gemeente is het zoveel mo-
gelijk stimuleren van deze gewens-
te particuliere initiatieven. Een nieu-
we visie op het gebied is noodzake-
lijk, omdat het unieke en aantrekke-
lijke landschap onder druk staat. De 
trekheestercultuur verdwijnt, zodat 
nieuwe bestemmingen voor voor-
malige agrarische gronden moeten 
worden gevonden. Ook de water-
sportsector staat onder druk door 
demografische en maatschappelij-
ke ontwikkelingen. Om te kunnen 
overleven moeten ook de jachtha-
vens zichzelf opnieuw uitvinden. In 
verschillende studies naar de toe-
komst van het gebied als waterre-
creatiegebied is aangegeven dat er 
kansen liggen op het gebied van 
verblijfsrecreatie. Het in de struc-
tuurvisie geschetste perspectief 
sluit hierbij aan. De rol van de ge-
meente is ondersteunend. Daar-
om is in de structuurvisie ook meer 
dan anders aandacht voor de wijze 
waarop de gemeente verzoeken uit 
de markt zal toetsen en beoordelen. 
De structuurvisie is de rode stip op 
de horizon (het wenkend perspec-
tief) en geeft aan welke richting de 
gemeente uit wil. Initiatieven die 

bijdragen aan een duurzame ont-
wikkeling van het gebied met be-
houd van natuur en landschap krij-
gen ruim baan. Omdat het particu-
lier initiatief zo belangrijk is voor de 
verwezenlijking van de doelstellin-
gen is bij de totstandkoming van de 
structuurvisie nauw samengewerkt 
met vertegenwoordigers van de 
kwekers, jachthavens en bewoners, 
verenigd in de STUW. Verder kan de 
structuurvisie op draagvlak rekenen 
bij de Stichting De Bovenlanden, de 
Hiswa en heel belangrijk, de pro-
vincie Noord-Holland. De hoop is 
dat de structuurvisie inderdaad het 
wenkend perspectief zal zijn dat de 
gemeente voor ogen heeft, en on-
dernemers en bewoners, gesteund 
door zekerheid over de richting die 
de gemeente uit wil, geënthousias-
meerd worden om gezamenlijk de 
handen in één te slaan en het ge-
bied een nieuwe kans te geven. 
Op dinsdagavond 2 december 
wordt een inloop/informatieavond 
georganiseerd in het gemeentehuis 
vanaf 19.30 uur. Tot 19 december 
ligt de (ontwerp) structuurvisie ter 
inzage op het gemeentehuis en u 
kunt hem inzien op www.aalsmeer.
nl. Reacties kunnen gestuurd wor-
den aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v ontwerpstructuurvi-
sie Uiterweg. Een email sturen kan 
ook: info@aalsmeer.nl. Na de in-
spraakperiode worden de reacties 
verwerkt en wordt de ontwerpstruc-
tuurvisie met alle inspraakreacties 
ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

12 Kiesmannen Aalsmeer voor 
Omgevingsraad Schiphol 
Aalsmeer - Dinsdagavond 11 no-
vember zijn alle 12 kiesmannen, die 
zich voor Aalsmeer beschikbaar heb-
ben gesteld om zitting te nemen in 
de Omgevingsraad Schiphol, voor het 
eerst bij elkaar geweest in het ge-
meentehuis. Naast dat zij kennis met 
elkaar gemaakt hebben, hebben ze 
ook gelijk afspraken gemaakt over 
de vergaderstructuur en het infor-
meren van de achterban. De luchtha-
ven Schiphol is aan de ene kant een 
economische motor van de omge-
ving, maar heeft ook grote invloed op 
de leefomgeving. De Omgevingsraad 

Schiphol is de plek waar alle partij-
en en vraagstukken bij elkaar ko-
men om over de balans tussen eco-
nomie en leefbaarheid te onderhan-
delen, informeren en consulteren. De 
Omgevingsraad Schiphol bestaat uit 
een College van Advies en een Re-
gioforum. Deze twee organen hebben 
elk een eigen taak en werkprogram-
ma en samenstelling. Het College van 
Advies en het Regioforum staan on-
der leiding van één voorzitter. Het 
hoofddoel van het College van Ad-
vies is onderhandeling en advisering 
over de strategische kaders van de 

Bijeenkomst begint om 20.45 uur!
Schiphol op agenda van 
Ronde Tafel Gesprek
Aalsmeer - In gesprek met de ge-
meenteraad over Schiphol kunnen 
inwoners vanavond, donderdag 20 
november, tijdens het Ronde Tafel 
Gesprek. De leden van de Raad ho-
ren graag de reacties van inwoners 
over Schiphol, bijvoorbeeld op het 
gebied van leefbaarheid en econo-
mie. Naast een toelichting door wet-
houder Tom Verlaan wordt een korte 
presentatie gegeven door de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol. Tevens 
is een vertegenwoordiger van Schip-
hol uitgenodigd voor het gesprek. Er 
is gelegenheid om vragen te stellen. 
Twintig minuten wordt gepraat over 
dit onderwerp, want het Ronde Ta-
fel Gesprek kent strenge regels. Niet 
langer dan deze geagendeerde twin-
tig minuten en sluiting om 22.15 uur. 
Voorzitter tijdens de Ronde Tafel is dit 
keer Ronald Fransen, fractievoorzitter 
van PACT. Allereerst zou om 20.00 uur 

gesproken worden over de gemeen-
schappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam. 
Tijdens de Raad van 30 oktober heb-
ben de raadsleden aangegeven na-
der kennis te willen maken met de 
regionale en nationale ombudsman 
om een beter beeld te krijgen voor de 
uiteindelijke keuze. Is het beter om 
te blijven bij de nationale ombuds-
man waar ruim 300 andere gemeen-
ten bij aangesloten zijn of biedt de re-
gionale ombudsman meer plaatselij-
ke kennis? Het agendapunt is echter 
van de agenda gehaald. Doel van dit 
agendapunt was een kennismaking 
met de regionale en nationale om-
budsmannen. Beide ombudsmannen 
zijn echter 20 november niet aanwe-
zig. Daarom vervalt dit agendapunt. 
Daarom start de bijeenkomst pas om 
20.45 uur en is Schiphol het eerste 
onderwerp van gesprek. De directeur 
van de SLS, de heer Wagemakers, 
geeft de aangekondigde presentatie 
van Stichting Leefomgeving Schiphol. 
De heer Van der Meer, manager Sta-
keholder Strategy & Development, is 
aanwezig namens de Schipholgroup. 
Van 21.55 tot 22.15 uur tot slot wordt 
gesproken over niet geagendeerde 
onderwerpen. Voorgesteld wordt om 
te praten over het gemeentelijk pro-
tocol over pestgedrag naar school-
besturen en, ook al besproken in de 
vergadering van de Dorpsraad Ku-
delstaart, de verkeerssituatie in de 
Zonnedauwlaan, ter hoogte van de 
Krabbescheerhof. Indien er ande-
re, niet geagendeerde onderwerpen 
worden aangemeld, worden boven-
genoemde twee niet besproken. On-
derwerpen kunnen tot vandaag, don-
derdag, 12.00 uur opgegeven worden 
door belangstellenden aan de griffie 
van Aalsmeer via griffie@aalsmeer.nl. 
of via 0297-387584. De voorzitter van 
het Ronde Tafel Gesprek besluit uit-
eindelijk of de aangedragen onder-
werpen behandeld worden. Heeft u 
ideeën die u graag met raadsleden 
wilt delen? Meepraten over een voor-
stel? Kom dan vanavond, donderdag 
20 november, naar de raadzaal in het 
gemeentehuis. De aanvang is 20.45 
uur. Koffie en thee staan klaar! 

Bijeenkomst 
vrijwilligers
Aalsmeer - Vrijwilligerscentrale 
Amstelland organiseert op maan-
dagavond 24 november de bij-
eenkomst ‘1 jaar Zorgvoorelkaar 
Aalsmeer’. Zorgvoorelkaar.com is de 
online marktplaats voor inwoners 
en organisaties die vraag en aan-
bod van hulp én zorg samenbrengt. 
Van een klusje in huis of in de tuin, 
tot samen een uitstapje maken. Van 
hulp bij de boodschappen en ver-
voer, tot hulp bij het bijhouden van 
de administratie. De bijeenkomst 
vindt plaats in de raadskelder van 
het gemeentehuis van 20.00 - 22.00 
uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. De 
avond wordt geopend door Wethou-
der Ad Verburg en is bedoeld voor 
iedereen die actief is op het gebied 
van Zorg en Welzijn in Aalsmeer. 
Ook andere geïnteresseerden zijn 
van harte welkom. Aanmelden kan 
bij Margo Rijerkerk van vrijwilligers-
centrale Amstelland via mrijerkerk@
vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of 
per telefoon via 0297-347510.

Wethouder op Dag van de Mantelzorg 
Mantelzorgers bedankt voor 
hun inzet met cadeaubon

‘Iedereen houdt in 2015 dezelfde zorg’
Inkoop hulp en ondersteuning 
Wmo en Jeugd afgerond!

Aalsmeer - Wethouder Zorg en 
Welzijn Ad Verburg heeft op 12 
november de Beach Sport Clinic 
bezocht die in het kader van de 
Dag van de Mantelzorg werd ge-

houden. Wethouder Verburg: “Vo-
rige week stond de mantelzorger 
centraal. Terecht, want de onder-
steuning die mantelzorgers bieden 
aan een zieke of gehandicapte is 

Aalsmeer - Op donderdag 13 no-
vember zijn de contracten hulp en 
ondersteuning Wmo en Jeugd in het 
gemeentehuis op symbolische wijze 
ondertekend. Wethouders Ad Ver-
burg (Zorg) en Gertjan van der Hoe-
ven (Jeugd) en de zorgaanbieders, 
die de zorg in Aalsmeer gaan uitvoe-

ren, tekenden gezamenlijk het con-
tract. De gemeente krijgt er op 1 ja-
nuari 2015 een groot aantal taken bij 
van het Rijk. Het gaat om de groot-
ste transitie in de zorg met grote be-
langen en budgetten. Meer dan 50 
% van de gemeente-uitgaven gaan 
in de toekomst naar de uitvoering 

Gemeente gaat kritisch kijken 
naar verhuur vastgoed
Aalsmeer - In de gemeenteraads-
vergadering van 22 januari 2015 
besluit de gemeenteraad of zij op-
dracht geeft aan het college om 
een Uitvoeringsplan Maatschap-
pelijk Vastgoed op te stellen. Al 
eerder werd hierover in het college 
besloten. De gemeente heeft gron-
den en gebouwen in bezit die ver-
huurd worden aan diverse maat-
schappelijke organisaties die hier 
hun activiteiten op het gebied van 
sport, cultuur, jeugd of welzijn uit-
voeren. Deze gebouwen en gron-

den heten maatschappelijk vast-
goed. Wethouder Tom Verlaan: 
“Omdat we efficiënter, transparan-
ter en duurzamer gaan werken kij-
ken we ook naar het maatschap-
pelijk vastgoed.” In dat kader wordt 
de raad op 22 januari 2015 ge-
vraagd het college opdracht te ge-
ven om een Uitvoeringsplan Maat-
schappelijk Vastgoed op te stel-
len. In dit uitvoeringsplan wordt 
de raad geadviseerd over het be-
houden, het heroverwegen of het 
herontwikkelen van gemeentelij-

van deze zorgtaken. De gemeente 
krijgt de regie over een groot deel 
van de hulp en ondersteuning voor 
haar bewoners, zoals de Wmo- en 
Jeugdzorg en de Participatiewet. 
Iedere zorgontvanger ontvangt in 
2015 dezelfde zorg en ondersteu-
ning van dezelfde organisaties als 
in 2014. Goede zorg is belangrijk. 
Kwaliteit staat voorop en de mens 
staat centraal. Wethouder Verburg: 
“We onderhouden een nauw con-
tact met de instellingen en we heb-
ben een goed monitoringssysteem 
ingericht om de kwaliteit te borgen. 
Organisaties moeten een adequaat 
klachtenafhandelingssysteem heb-
ben en hier ook over rapporteren 
aan de gemeente.” In de achterlig-
gende maanden heeft de gemeen-
te samen met zorgaanbieders inten-
sief gewerkt aan de afspraken over 
ondersteuning en hulp op het ge-
bied van WMO en Jeugd. Wethou-
der Van der Hoeven: “De gemeen-
te heeft intensief met alle zorgaan-
bieders gesproken en scherp onder-
handeld. De gemeente gaat over van 
een subsidie naar een inkooprelatie. 
Het voordeel hiervan is dat de ge-
meente meer op resultaat en kwali-
teit van de zorg kan sturen.” 

2015 Is een transitiejaar waarin be-
keken kan worden hoe de zorgverle-
ning werkt en of er zaken effectiever 
en efficiënter kunnen. Ook zal geke-
ken worden of alles financieel haal-
baar is. Voor 2016 zal opnieuw zal 
de gemeente opnieuw onderhande-
len met de zorgaanbieders. Op het 
gebied van de Wmo voerde de ge-
meente al een aantal zaken uit, zo-
als het verstrekken van voorzienin-
gen, vervoersregelingen en huis-
houdelijke hulp. Inwoners blijven 
de huishoudelijke hulp krijgen. De 
nieuwe taken voor ouderen en men-
sen die zorg en ondersteuning nodig 
hebben zijn begeleiding (zoals dag-
structurering, individuele begelei-
ding en bijvoorbeeld de inloop GGZ) 
en cliëntenondersteuning. Ook voor 
taken op het gebied van jeugdhulp 
hebben we de contractering rond. 
Al eerder sloten we op regionaal ni-
veau contracten af. Het gaat hierbij 
om Jeugd GGZ, Jeugd en opvoed-
hulp zoals pleegzorg en crisisop-
vang, jeugd AWBZ en WMO bege-
leiding voor jong dementerenden. 
Deze zorg is zo specifiek dat het veel 
efficiënter is om op regionaal niveau 
in te kopen. Lokaal kopen we ambu-
lante jeugdhulp in. 

meestal zwaar. Vooral als de zorg 
lang duurt en intensiever wordt. 
Voor de gemeente is mantelzorg 
belangrijk en dat zal door de ver-
andering in de zorg nog belang-
rijker worden. Voor de mantelzor-
gers waren allerlei activiteiten ge-
organiseerd om ze te bedanken. 
Gemeente Aalsmeer maakt nog 
een klein gebaar om alle mantel-
zorgers te bedanken voor hun in-
zet, door middel van een VVV-ca-
deaubon. Alle mantelzorgers die 
bekend zijn bij Mantelzorg & Meer, 
het voormalige Mantelzorg Steun-
punt, ontvangen binnenkort de-
ze cadeaubon.” Aalsmeer telt meer 
dan 300 geregistreerde mantelzor-
gers. Ze zijn een onmisbare steun 
voor zieken of inwoners met een 
beperking. De gemeente zet de-
ze mensen jaarlijks in het zonne-
tje. In de periode rondom de lan-
delijke Dag van de Mantelzorg op 
10 november, vonden er allerlei 
gratis activiteiten plaats voor man-
telzorgers. Ook krijgen alle man-
telzorgers een cadeaubon. Ge-
meente Aalsmeer wil haar waar-
dering voor de mantelzorgers on-

derstrepen door dit soort leuke 
evenementen. Dat mantelzorgers 
er even helemaal uit bent. Eventu-
eel kunt u dingen delen met lot-
genoten, maar dat hoeft niet. Al-
le mantelzorgers ontvangen een 
VVV-cadeaubon. Dit zijn alle man-
telzorgers die bekend zijn bij Man-
telzorg & Meer, het voormalige 
Mantelzorg Steunpunt. Niet al-
le Aalsmeerse mantelzorgers zijn 
echter bekend bij Mantelzorg & 
Meer. U moet echt ingeschre-
ven staan. Dit kan ook nog ande-
re voordelen hebben. Daar kunnen 
ze u alles over vertellen. Bent u 
mantelzorger of kent u iemand die 
mantelzorger is, dan kunt u zich 
aanmelden door een mail te sturen 
naar info@mantelzorgenmeer.nl of 
te bellen met 020-3335353. U of de 
betrokken mantelzorger krijgt dan 
ook een cadeaubon toegestuurd. 
U kunt zich hiervoor aanmelden 
tot 1 december 2014. Mantel-
zorg & Meer is telefonisch bereik-
baar op: 0900-1866 (lokaal tarief) 
of per email:info@mantelzorgen-
meer.nl Meer informatie via: www.
mantelzorgenmeer.nl.

ke gronden en gebouwen. “Omdat 
wij grote waardering hebben voor 
het enthousiasme waarmee vele 
organisaties zich inzetten voor de 
Aalsmeerse samenleving, vinden 
wij het van groot belang dat deze 
organisaties ook op de langere ter-
mijn een goede ruimte kunnen blij-
ven huren. Of het gebruik van de-
ze ruimten ook wordt ondersteund 
met subsidie, is afhankelijk van de 
noodzaak en de vraag in hoever-
re er een bijdrage wordt geleverd 
aan gemeentelijke beleidsdoelen”, 
aldus Verlaan.

Huur- en subsidiebeleid
De opstelling van het Uitvoerings-
plan Maatschappelijk Vastgoed 
gaat hand in hand met een ver-

nieuwing van het gemeentelijk 
huur- en subsidiebeleid. Doelstel-
ling daarvan is tweeledig. Ten eer-
ste wil de gemeente komen tot een 
transparant en eenduidig huurbe-
leid. Ten tweede moet het nieuwe 
beleid borgen dat er sprake is van 
directe subsidie (gelden die recht-
streeks aan een organisatie wor-
den uitgekeerd) in plaats van in-
directe subsidie (zoals het goed-
koper ter beschikking stellen van 
gronden of gebouwen of het beta-
len van onderhoudskosten door de 
gemeente). Alle hoofdgebruikers 
van gemeentelijke gebouwen en 
gronden zijn al op de hoogte ge-
bracht van de (mogelijke) opstel-
ling van het Uitvoeringsplan Maat-
schappelijk Vastgoed.

ontwikkeling van Schiphol en omge-
ving. De focus bij het Regioforum ligt 
vooral op de informatievoorziening en 
de bredere dialoog over de ontwikke-
lingen in de omgeving van Schiphol. 
Wethouder Tom Verlaan: “Schiphol 
mag tot 2020 groeien naar 510.000 
vluchtbewegingen. Dit houdt in dat 
het vliegtuiglawaai de komende jaren 
in Aalsmeer en de regio waarschijn-
lijk zal toenemen. Daarom is het voor 
de gemeente Aalsmeer belangrijk om 
een goede bewonersvertegenwoor-
diger te hebben. Ik ben trots op al-
le wijkoverleggen en belangenverte-
genwoordigers die zich ingezet heb-
ben om de laatste tijd handtekenin-
gen te verzamelen. Door deze in-
gezamelde handtekeningen heeft 
Aalsmeer nu twaalf kiesmannen.” In 

totaal hebben ruim 100 bewonersor-
ganisaties (in het hele gebied rond-
om Schiphol) zich geregistreerd bij 
de Omgevingsraad Schiphol. Deze 
bewonersorganisaties geven hiermee 
aan dat ze mee willen praten over de 
ontwikkeling van Schiphol en omge-
ving. Afgelopen 17, 18 en 19 novem-
ber hebben verkiezingsvergaderin-
gen plaatsgevonden waarin de tien 
clustervertegenwoordigers en hun 
eventuele plaatsvervangers gekozen 
worden. Zo snel mogelijk wordt de-
ze uitslag bekend gemaakt. De tien 
clustervertegenwoordigers nemen 
plaats in het Regioforum. Drie van 
deze tien clustervertegenwoordigers 
zitten uiteindelijk in het College van 
Advies. Een clustervertegenwoordi-
ger wordt gekozen voor vier jaar.

Doel: Drie jaar werkbaar besturen

Afspraken college en raad 
over verbetering werkwijze
Aalsmeer - Op 12 november had het 
Seniorenconvent, bestaande uit de 
fractievoorzitters, de burgemeester 
als voorzitter van de raad en de waar-
nemend griffier, een tweede bijeen-
komst met extern begeleider Gees-
ke Wildeman over het verbeteren van 
de werkwijze in de raad. Tijdens die 
bijeenkomst hebben zij besloten tot 
een aantal gezamenlijke acties. Voor-
afgaand aan de bijeenkomst van 12 
november heeft Geeske Wildeman 
individuele gesprekken gevoerd met 
de leden van het Seniorenconvent. 
Volgens Wildeman waren het open, 
goede gesprekken, waarbij ieder-
een nadrukkelijk de wens uitsprak 

om de werkwijze in de raad te verbe-
teren en daarbij bereid was ook kri-
tisch naar zichzelf te kijken. Opzet 
van de bijeenkomst was te komen tot 
een gezamenlijke aanpak. Die opzet 
is geslaagd. De voorgestelde aanpak 
heeft draagvlak in het hele Senioren-
convent. Uitgangspunt is de huidige 
politieke situatie. Gezamenlijk doel 
is die situatie de komende drie jaar 
werkbaar te maken. Daarvoor heeft 
het Seniorenconvent de volgende af-
spraken gemaakt. 
Werkgroep voor omgangsvor-
men in de raad: Er komt snel een 
werkgroep met een raadslid uit iede-
re fractie die komende maanden de 

omgangsvormen van raadsleden en 
college observeert. Op basis daar-
van komt zij met aanbevelingen die 
door alle betrokkenen worden onder-
schreven als goede omgangsvormen. 
Werkgroep vergaderstructuur 
verbeteren: Op dit moment wordt 
het huidige vergadermodel geëvalu-
eerd. Er komt een werkgroep die een 
voorstel maakt voor een nieuw ver-
gadermodel. Ook in deze werkgroep 
zijn alle fracties vertegenwoordigd. 
Streven is om in januari 2015 al met 
een ander vergadermodel te star-
ten. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan 
vanaf januari te werken met een aan-
tal aanpassingen in het huidige mo-

del. Verbetertraject verloop van 
de vergaderingen: Het is van groot 
belang dat er snel verbetering zicht-
baar wordt in het ordeverloop van de 
vergaderingen. Iedereen dient hier 
vanuit zijn rol stappen in te nemen. 
Geeske Wildeman maakt hier met di-
rect betrokkenen nadere afspraken 
over, voor de korte (komende verga-
deringen) en de langere termijn. Ook 
is de afspraak gemaakt dat de frac-
tievoorzitters, burgemeester en grif-
fier de komende raadsvergaderingen 
direct na afloop bijeenkomen om de 
vergadering kort te evalueren. Tevens 
gaan aparte sessies georganiseerd 
worden om de onderlinge verhoudin-
gen te verbeteren. Alle betrokkenen 
hebben aangegeven het belangrijk 
te vinden om onderling met elkaar 
in gesprek te blijven. Raadsleden en 
collegeleden die daar behoefte aan 
hebben kunnen een gesprek met of 
via Geeske Wildeman aanvragen. 
De griffie heeft de opdracht gekre-
gen om een notitie op te stellen over 
hoe het ‘orgaan raad’ zich krachtiger 
kan gaan profileren. 
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Voorleescursus voor vaders
Amstelland – Sinds 17 november 
kunnen bibliotheekleden een leuke 
en leerzame nieuwe online cursus 
volgen: de Voorleescursus. Deze cur-
sus is onderdeel van de CPNB-cam-
pagne ‘Vaders Voor Lezen’ en is ont-
wikkeld door de CPNB samen met 
Ruben Nicolai. Alle huidige én toe-
komstige bibliotheekleden die een 
account hebben aangemaakt bij de 
bibliotheek krijgen in hun pakket de-
ze nieuwe Voorleescursus cadeau. 
Voorlezende vaders stimuleren het 
leesgedrag van kinderen enorm. Tij-
dens de Vaderweek staat voorlezen - 

vooral door (groot)vaders - centraal. 
In de Voorleescursus krijgen vaders 
– en iedereen die het maximale uit 
voorlezen aan kinderen wil halen – 
tips om van voorlezen een geweldige 
ervaring te maken. De cursus helpt 
bij het kiezen van de juiste boeken 
en legt bijvoorbeeld uit hoe vaak en 
hoe lang je het beste kunt voorlezen. 
Sinds 12 december 2013 kunnen bi-
bliotheekleden kosteloos online cur-
sussen volgen met hun bibliotheek-
pas. Meer informatie over het cur-
susaanbod is te vinden op www.bi-
bliotheek.nl/hema-academie.

Vogelbeurs in 
het Wellant

Aalsmeer - Op zondag 23 november 
vindt de maandelijkse vogelbeurs van 
de Vogelvrienden weer plaats in het 
Wellantcollege aan de Linnaeuslaan 
2. De Vogelbeurs is verhuisd naar een 
grotere ruimte, waardoor meer vogels 
en een groter assortiment aan beno-
digdheden geshowd kunnen worden. 
Ook zijn meer handelaren uitgenodigd 
met vogels en zaden. De beurs is, on-
der voorbehoud in verband met de vo-
gelgriep, open van 10.00 tot 13.30 uur 
en de entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

Waar is Tommy?
Aalsmeer -Als vermist opgegeven 
door zijn baas is Tommy, een rode 
kater met witte buik, bef en sokjes. 
Tommy een zeven jaar oude kat, die 
wordt vermist vanaf de Uiterweg.

Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid via 0297-
343618.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - ‘Op zoek naar God’ dit 
jaar het thema van de Gastendien-
sten in de Oosterkerk. Op zoek in 
goede tijden, vaak vol goede moed.  
Op zoek in moeilijke tijden. Is er 
een plan van God. En hoe gaat het 
als het leven niet vriendelijk ver-
loopt? Iedereen is zondag 23 no-
vember om 10.00 uur welkom in de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg.  
Voor de kinderen is er crèche en 
kinderdienst. Vragen? Betty Boor, 
tel: 0297 321636.

Viering met gelegenheidskoor
Kudelstaart - Op zondagmorgen 23 
november is er weer een D.O.P.-vie-
ring met medewerking van een gele-
genheidskoor in de R.K. Kerk St. Jan 
Geboorte Kudelstaart. De viering be-
gint om 11.00 uur. De werkgroep heeft 
er weer een mooie en gezellige viering 
van gemaakt en wil dit graag met u 
delen. Het thema is dit jaar: De Her-
der volgt. De kracht van het gelegen-
heidskoor is slechts 3x oefenen met 
elkaar en dan is de ‘uitvoering’ tij-
dens een viering al een feit. Dat dit 
een goede combinatie is, blijkt wel uit 
het aantal zangers en zangeressen, 

die regelmatig meedoen. Veel dezelf-
de gezichten, maar gelukkig ook re-
gelmatig een paar nieuwe gezichten. 
Dit is ook de bedoeling van het gele-
genheidskoor. Deze keer weer ruim 40 
koorleden! Maar wat is een koor zon-
der dirigent of begeleiding? Ook dit 
jaar mag het koor weer steunen op de 
enthousiaste en deskundige leiding 
van Fleur Buskermolen-van der Broek 
en van het voormalige combo van Fi-
ore. De ingrediënten voor succes! De 
organisatie van het gelegenheidskoor 
is in handen van Anneke v.d. Jagt en 
Garry Scholte. Komt u/jij ook zondag?

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Koolraap met roomsaus
Aalsmeer - Senioren onder u kunnen heerlijk komen eten in Zorgcen-
trum Aelsmeer of in Voor Elkaer. Wilt u activiteiten bijwonen? Bekijk dan 
het gevarieerde aanbod. U bent alleen of met meer van harte welkom. 

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat de koffi e vanaf 10.00 uur voor u klaar en elke dag om 
12.00 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd à 8,50 euro. Op dins-
dag- en donderdagavond is er ook een warme maaltijd om 17.30 uur 
à 8,50 euro. Aanstaande zaterdag 22 november is er van 10.00 tot 
16.00 uur weer een gezellige wintermarkt waar leuke spullen te koop 
zijn.

Voor Elkaer 
Elke maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of ander 
drankje, een krant lezen, of de leesmap. Elke dag om 12.00 uur wordt er 
een warme maaltijd geserveerd à 8,50 euro en daarbij ook op woens-
dag- en vrijdagavond om 17.30 uur.
Vrijdag 21 november wordt een bingo georganiseerd. De bingomid-
dag begint om 14.30 en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De kosten bedra-
gen 10 euro per persoon, maar dan heeft u ook wat! Deelname aan de 
bingo, dus geen losse lotenverkoop en natuurlijk een kopje koffi e of thee 
bij binnenkomst. In de pauze krijgt u daarvoor ook nog een drankje met 
een hapje. Geeft u zich op? Dan graag zo snel mogelijk bij de gastvrou-
wen van ‘Voor Elkaer’. Donderdag 27 november wordt een lezing ‘val-
preventie’ gegeven door Mirande Warmerdam van Fysio & Fitness Ku-
delstaart en Aalsmeer. De lezing begint om 19.30 uur en de toegang is 
gratis. Koffi e of andere drankjes zijn wel voor eigen kosten.

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag is het Inloopcentrum open vanaf 10.00 uur 
voor een kopje koffi e of thee. Op die dagen als u meedoet met activitei-
ten een lunch om 12.30 uur à 3 euro.
Dinsdag 25 november van 10.00 tot 12.00 uur ‘Muzikaal Ganzenbord’ 
en van 13.30 tot 15.30 uur Schilderen met Marjolein. Kosten 2,50 euro 
voor materiaal.
Donderdag 27 november van 10.00 tot 12.00 Warming-up en stippen-
kleed en van 14.30 tot 15.30 ‘Breinzaken’ – wel eens gehoord van?

Menu’s:
Er staan weer allemaal lekkere gerechten op het menu. Wat dacht u 
van hachee met rode kool en appeltjes, of een ouderwetse gehaktbal. 
Wie maakt er thuis nog koolraap met roomsaus, of een romige mosterd-
soep? De koks van het zorgcentrum wel en alles is elke dag vers be-
reid. Wilt u reserveren, bel dan de betreffende locatie waar u de maal-
tijd wil nuttigen.

Onze locaties:
Zorgcentrum Aelsmeer: Molenpad 1. 
Reserveren voor maaltijd bij de receptie: 0297-326050
Inloopcentrum: Gebouw Irene, Kanaalstraat 1.
Voor Elkaer: Nobelhof 1 te Kudelstaart. 
Reserveren bij de gastvrouw: 0297- 820979.

www.lijfengezondheid.nl
Minder plassen? Meer bewegen!

Gonny de Koter: “Espago is 
mijn werk en mijn hobby
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Vorige keer was het 
Joost de Vries, die vertelde over zijn 
vele vrijwilligerswerk. Deze maand 
is Gonny de Koter aan de beurt. Ei-
genaresse van cadeauwinkel Espa-
go in de Ophelialaan.

Wie ben je?
“Ik ben Gonny de Koter, moeder van 
twee dochters, Esther en Sandra en 
ik heb een kleindochter; Janou. Es-
ther komt uit de reiswereld en San-
dra woont in Frankrijk. Daar ben ik 
zeker een keer of vier per jaar te vin-
den. Ze runt daar een Glamping, dat 
is kamperen in luxe tenten, dus ex-
tra hulp kan ze goed gebruiken. In 
het voorjaar help ik bijvoorbeeld 
mee om die tenten in te richten.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren in de Haarlemmer-
meer en heb daar tot mijn tweeën-
twintigste gewoond. We zochten 
een huis en het werd Aalsmeer. Ik 
woon hier inmiddels vijfenveertig 
jaar met heel veel plezier.” 

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“We hebben net het twintig jarig be-
staan gevierd van Espago, mijn bij-
zondere cadeauwinkel in de Opheli-
alaan. Eigenlijk wilde ik altijd al een 
dergelijke winkel beginnen en toen 
dit pand leeg kwam te staan (het 
was voorheen de spijkerbroeken-
winkel Woodstock) ben ik dat avon-
tuur aangegaan en doe dat nog 
steeds met heel veel plezier. Ik doe 
dat niet alleen. Mijn collega Gerrie, 
die inmiddels met pensioen is, heeft 
twintig jaar naast mij gestaan. Mo-
nique werkt hier inmiddels vijf jaar 
en we hebben een nieuwe mede-
werkster, Rita, die tevens goed in 

ons team past. In ons assortiment 
hebben glaswerk, roestvrijstalen ar-
tikelen, klokken, tassen, kaarsen en 
allerhande accessoires. Ook heb-
ben wij een grote collectie Mela-
nO sieraden en soms verkopen we 
kunst van verschillende kunste-
naars.” De bijzondere etalage van 
Espago wordt geroemd en is echt 
de stijl van Gon. Dat probeert ze ook 
door te voeren in de winkel. Bijna ie-
dere week is zij op zoek naar nieu-
we artikelen. Momenteel is de he-
le winkel in kerstsfeer. Gonny vertelt 
verder: “We gaan echt met de sei-
zoenen mee. 
De stijl van de winkel is overigens 
modern en eigentijds te noemen en 
heel gezellig om in te snuffelen. Be-
zoekers moeten het zelf ervaren. 
Een cadeau dat wordt aangeschaft 
wordt overigens prachtig verpakt. 
Voor elke portemonnee is er wel 
wat te vinden bij ons. Ik zou zeggen: 
kom eens langs en beleef de sfeer!”

Wat zijn je hobby’s?
“De winkel is mijn hobby, want ik 
zou niet weten wat ik zonder zou 
moeten doen, maar ik lees en wan-
del ook graag. Daarnaast is sinds dit 
seizoen tevens het theater op mijn 
pad gekomen.” In het Crown Thea-
ter is een aparte zaal, the Club ge-
naamd. Hier heeft Gon, samen met 
Bob, haar naam aan verleend. De 
intieme Club ‘Exclusief bij BOB en 
GON’ verzorgt op een aantal zon-
dagmiddagen in het seizoen fantas-
tische voorstellingen. Zo komt bij-
voorbeeld Alderliefste aan bod, Jo-
ris Linssen komt spelen, Fay Lovsky 
is net geweest en men kan kaarten 
kopen voor het eerstvolgende op-
treden op 7 december. Astrid Serie-
se & Erwin van Ligten spelen en zin-
gen blues nummers. “Bij ons in de 
winkel kunnen entreekaarten wor-
den aangeschaft. Ja, theater is echt 

 De Schijnwerper op...

een aantal evenementen georgani-
seerd, waaronder een leuke Mela-
nO avond. Ook hadden we een aan-
tal interessante Facebookacties. En 
op de laatste dag stond er een ou-
derwetse Volkswagen bus (Bobbies 
Coffee Company, die kan je inhu-
ren als koffi ebus). Iedereen kon ge-
zellig een kopje koffi e drinken voor 
de winkel. De dame bij de bus riep 
mensen op om even bij ons naar 
binnen te gaan. We gaven op die 
dag tenslotte twintig procent kor-
ting. Nog wel leuk om te vermel-
den is dat op de MelanO avond 
drogisterij Mooi aanwezig was met 
een stand. Iedereen rook zodoen-
de heerlijk bij vertrek. Ik vind so-
wieso dat Dorp en Zuid meer moe-
ten combineren hoor, maar dat ter-
zijde. De spontaniteit van een ieder 
heeft me zoveel goed gedaan. Het 
was een geweldige ervaring.”

Door Miranda Gommans

150 Verjaardagsboxen 
Lions Club voor jarige 
Aalsmeerse kinderen

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
bracht een delegatie van de Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia en de 
Lionsclub Aalsmeer een bezoek 
aan de Stichting Jarige Job in 
Rotterdam. Daar overhandigden 
zij een cheque ter waarde van 
150 verjaardagsboxen, in totaal 
een bedrag van 5.250 euro. Er zijn 
in Nederland zo’n 60.000 kinde-
ren die hun verjaardag niet vie-
ren met cadeautjes, gewoon om-
dat daarvoor thuis het geld ont-
breekt. En men zou het wellicht 
niet verwachten, maar dat geldt 
ook voor Aalsmeer. De Stich-
ting Jarige Job richt zich op de-
ze groep kinderen door ze op 
hun verjaardag een Verjaardag-
box te geven. De 150 Lions ver-
jaardagsboxen – gefi nancierd uit 
de opbrengst van het jaarlijkse Li-
ons Golftoernooi – zullen door de 
Stichting in samenwerking met 
de Voedselbank aan Aalsmeerse 
kinderen op hun verjaardag wor-

den geschonken. Dit gebeurt via 
de Voedselbank om er zeker van 
te zijn dat de Verjaardagsboxen in 
die gezinnen terecht komen die 
het ook echt nodig hebben. De 
Stichting stelt verjaardagboxen 
samen voor drie leeftijdscatego-
rieën en al naar gelang de leeftijd 
en geslacht verschilt de inhoud. 
Er gaan onder andere leesboe-
ken in, verschillende cadeautjes, 
traktaties voor de klas, slingers, 
kaarsjes voor op de taart, etc. 
Over de cadeaus wordt goed na-
gedacht, er zit bijvoorbeeld geen 
speelgoed bij waar batterijen voor 
nodig zijn en ook geen ‘geweld’ 
speelgoed.
Gelukkig zijn er steeds meer fa-
brikanten die de Stichting Jari-
ge Job een warm hart toedragen 
en ook hun bijdrage leveren in de 
vorm van cadeautjes, sponsoring 
en meer. Wilt u meer weten over 
deze Stichting kijk dan op www.
jarige-job.nl.

Blije gezichten bij het in ontvangst nemen van de cheque van de Lions 
Club Aalsmeer door twee vertegenwoordigers (met bloemen) van de 
Stichting Jarige Job.

Jaren sixties bij Damesvereniging
Aalsmeer - Damesvereniging Ku-
delstaart heeft maandag 17 novem-
ber haar 60 jarig bestaan met haar 
leden in het Dorpshuis van Ku-
delstaart gevierd. De avond stond in 
teken van de sixties! Veel leden kwa-
men dan ook in kledingstijl uit de 
zestiger jaren. Er draaide een heu-
se jukebox met liedjes uit die tijd en 
men kon op de foto met een oude 
Solex. Dit maakte de avond bijzon-
der sfeervol. Ook koor FF Anders 
trad op met liederen van vroeger en 
nu. De dames hebben ook geno-
ten van een buffet wat er prachtig 
uitzag, en waar iedereen goed van 
heeft gegeten. Al met al een heel 
geslaagde feestavond! Het bestuur 

van de Damesvereniging bedankt al 
haar leden voor deze super gezelli-
ge jubileumviering en hoopt ieder-
een weer te zien op de kerstavond 
op maandag 15 december.

mijn hobby geworden. Zo leuk om 
hier bij betrokken te zijn. En dan te 
weten dat het Crown Theater uit-
sluitend draait op vrijwilligers! Ik 
vind dat bijzonder.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“De centrale ligging!” zegt Gonny de 
Koter resoluut. “We zitten dichtbij 
het strand, het bos, de luchthaven 
en het water. We hebben hier ge-
woon alles. Leuke horeca, de bloe-
menveiling met bijbehorend toeris-
me, het theater. Alles.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Aalsmeer is een bloemendorp. Ik 
zou dan ook persoonlijk graag wat 
meer groen willen zien. Bloemen, 
planten. Ik zie in het voorjaar ge-
raniumbakken hangen in het cen-
trum, maar trek dat dan door, denk 
ik dan. Ook in Oost, Kudelstaart en 
hier in de Ophelialaan. We zijn toch 
één? Het toerisme moet ook meer 
aangepakt worden vind ik. Het kan 
zoveel leuker. Hier in de Ophelialaan 
is geen gezellige koffi ecorner te vin-
den. Dat mis ik echt. En ik merk dat 
veel mensen dat met me eens zijn.”

Wil je een leuke 
(of minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“De hele maand oktober was het 
hier feest. We vierden ons jubile-
um, zoals ik al eerder zei. Het is heel 
druk geweest en veel mensen kwa-
men spontaan feliciteren. 

De gehele winkel was in roze ge-
kleurd. Een roze loper, roze koekjes, 
de letters op de ramen, alles was ro-
ze. We hebben in deze feestmaand 

Dammen: Team van Leo 
Hoogervorst wint weer!
De Kwakel - De stand in de 1e 
klasse van de afdeling Noord-
Holland wordt aangevoerd door 
het 2e team van Kunst & Genoe-
gen, al telt dit team geen enkele 
Noord-Hollander! Leo heeft alle-
maal dammers van onder de Am-
stel om zich heen verzameld, gek-
scherend wel damclub Nieuwveen 
genoemd. 
Donderdagavond vertrok dit team 
naar Heerhugowaard, met al twee 
punten op zak omdat de eer-
ste wedstrijd tegen Zaanstreek 
al werd gewonnen. Weer was het 
nieuw bondslid Henk Springintveld 
die K&G op voorsprong bracht om-
dat zijn tegenstander achter een 
schijf liep, waarop Henk kon uit-
halen. Kopman Wim Konst conso-
lideerde de voorsprong met een 

goede remise 1-3. Later op de 
avond beslechtte Jos Harte het 
pleit met een fraaie zege, 1-5. De 
nederlaag van Leo deed er vervol-
gens niet meer toe, de 3-5 over-
winning was een feit, met als be-
loning de koppositie in de 1e klas-
se. Het 1e team, het  vlaggenschip 
van K&G, gaat dit weekend op 
ramkoers richting Texel, daar gaan 
ze met behulp van hun eega’s de 
dammers van Oosterend enteren. 
De komende dagen kunnen de do-
nateurs van K&G weer de damle-
den aan de deur treffen voor hun 
jaarlijkse donatie van drie euro. 
Daarnaast krijgen ze een uitnodi-
ging voor het donateur damtoer-
nooi dat  zaterdagmiddag 20 de-
cember zal plaatsvinden in ’t Fort 
De Kwakel.
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Groots onthaal voor Sint!
Aalsmeer - Het was druk op de 
stoomboot van Sinterklaas afgelo-
pen zaterdag 15 november. Met liefst 
55 Pieten arriveerde de goedheilig-
man rond twee uur in de middag bij 
het Zorgcentrum. In het ruim natuur-
lijk heel veel pakjes voor alle kinde-
ren in de gemeente en het laatste stuk 
was ook burgemeester Jobke Vonk 
aan boord gestapt om Sinterklaas al-
vast bij te praten na een jaar van af-
wezigheid. Door de vele pakjes kon-
den niet heel veel pepernoten meege-
nomen worden, maar gelukkig heeft 
Aalsmeer haar eigen pepernotenfa-
briek in molen De Leeuw. Natuurlijk 
was er wel genoeg lekkers voor al-
le wachtende kinderen. En wat veel 
kinderen waren naar de intocht ge-
komen, echt een groots onthaal voor 
de Sint en zijn Pieten. Overigens alle-

maal gewoon donker geschminkt, wel 
van diverse pluimage. Zo was er een 
echte Pieterbaas met al grijzend haar, 
natuurlijk ook vele lenige spring- en 
klauter Pieten en, een leuke aanvul-
ling, Pietvrouwen. Greta Holtrop ver-
zorgde de presentatie bij het Zorg-
centrum en heette samen met de kin-
deren Sinterklaas al zingend hartelijk 
welkom. Sinterklaas kreeg tekeningen 
en knutselwerkjes, die allemaal door 
de Hoofdpiet in de bewaarzak wer-
den gedaan om later nog eens rustig 
te kunnen bekijken. Met muziek voor-
op vertrok de stoet richting het praat-
jeshuis. Een lange weg voor de goed-
heiligman, want er zijn onderweg heel 
veel handen geschud en even zoveel 
foto’s gemaakt. 
Ook zijn heel veel kinderen met Pie-
ten op de foto gegaan. Bij pepermolen 

De Leeuw was een tussenstop. Terwijl 
de Bakpieten aan de slag gingen om 
pepernoten te bakken, waren de klim- 
en klauter Pieten alvast aan het oefe-
nen voor hun nachtelijke avonturen 
op alle daken. En er was een ballon-
nenwedstrijd, georganiseerd door on-
dernemersvereniging Meer Aalsmeer. 
Helaas stond de wind een beetje de 
verkeerde kant op en belandde een 
groot aantal ballonnen in de bomen, 
maar wie weet zijn ze later nog op-
gepikt door de wind en meegenomen 
naar verre oorden. In het gemeente-
huis was de offi ciële ontvangst door 
de burgemeester en de offi ciële over-
dracht van de sleutel van het dorp. Er 
was nog wel een benauwd moment 
voor de Piet, die het grote boek van 
Sinterklaas bij zich droeg. Door de re-
gen was het boek helemaal nat gewor-

den en het boekwerk drogen in de ma-
chine bleek geen goed idee. Gelukkig 
had de digitale Piet rekening gehou-
den met verlies of andere ongelukken 
en had Sint toch alle nieuwtjes over 
de kinderen in Aalsmeer bij de hand 
op een iPad. Bij het afscheid na een 
uurtje beloofde Sinterklaas dat hij en 
zijn Pieten die avond en nacht hard 
aan het werk zouden gaan, alle kinde-
ren mochten hun schoen zetten en zo-
veel in 1 keer is best aanpakken! Zon-
dag vast heel veel blije kindergezicht-
jes in de huizen. De komende weken 
zullen Sinterklaas en zijn Pieten zich 
regelmatig laten zien in winkelcentra 
en natuurlijk ook op de basisscholen. 
Met foto’s nog even nagenieten van dit 
heerlijke, traditionele kinderfeest!

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Groots onthaal voor Sint!Groots onthaal voor Sint!Groots onthaal voor Sint!Groots onthaal voor Sint!Groots onthaal voor Sint!
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kinder- en jeugdkrant

Sinterklaas in Rijsenhout

‘Opa’ en ‘De Toverketel’ 
in Poppentheater

Wat klimt daar?
Zondag bananen plukken 
op de kinderboerderij

Rijsenhout - Zaterdag 22 novem-
ber brengt Sinterklaas een bezoek 
aan Rijsenhout. De Goedheilig-
man vindt het heel fijn als hij opge-
wacht wordt door de kinderen uit 
het dorp en uit Burgerveen. Rond 
kwart over één is de aankomsttijd 
aan de Aalsmeerderdijk 674 (tegen-
over de nieuwe appartementen). Na 
een welkomstwoord zal de koets 

met de Sint vertrekken. Er wordt 
een tocht door Rijsenhout gemaakt, 
die eindigt bij dorpshuis De Reede. 
Hier zal om circa kwart voor 3 het 
feest voor alle kinderen beginnen. 
Om kwart voor 4 is dit feestelijk sa-
menzijn afgelopen. In de weken die 
volgen zal Sinterklaas de scholen en 
verschillende (sport)verenigingen in 
het dorp aandoen.

Amstelland - Op zaterdag 22 no-
vember om 14.30 uur speelt Thea-
ter Tieret een prachtige voorstelling 
over Opa in het Amstelveens Pop-
pentheater. Tieret is een toonaange-
vend poppentheatergezelschap uit 
België. Onder regie van Internatio-
naal bekend poppenspeler en Am-
stelvener Neville Tranter spelen zij 
het verhaal van Opa. Opa is moe. 
Hij loopt kleine stapjes en eet klei-
ne beetjes. Maar als opa vertelt, ver-
telt hij honderduit over zijn stoere 
reizen. Een beeldende voorstelling, 
waarbij herinneringen, afscheid, 
ziekte en dood op speelse manier 
vol humor op maat voor het jonge 
publiek (vanaf 4 jaar) worden ge-
bracht. En op zondag 23 november 
om 14.30 uur brengt Hilbert Geer-

ling de familievoorstelling ‘De Tover-
ketel’ van Swiegel Miegel in het Am-
stelveens Poppentheater. Vijfvoudig 
kampioen goochelen Hilbert speelt 
een schrijver die druk bezig is met 
een verhaal over een goochelaar 
die door de koning achter de heks 
Swiegel Miegel wordt aangestuurd. 
Doordat alles wat Hilbert schrijft te-
gelijkertijd plaatsvindt op het to-
neel, worden zowel het publiek als 
de schrijver zelf meegezogen in dit 
verhaal vol goocheltrucs en blijkt 
dat de pen soms machtiger is dan 
de toverstaf. Een goochelvoorstel-
ling zoals je nog nooit gezien hebt! 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Kaarten voor de voorstellingen re-
serveren kan via 020-6450439 of via 
www.Amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Deze maand is het 20 
jaar geleden dat vrijwilligers van kin-
derboerderij Boerenvreugd begon-
nen met het organiseren van pu-
blieksactiviteiten op de boerderij. 
Die eerste activiteit was klein van 
opzet, met het bezoek van enkele 
pieten. Inmiddels zijn de evenemen-
ten uitgegroeid tot een vaste waar-
de, vaak druk bezocht, waarbij kin-
deren en hun (groot-)ouders el-
ke keer genieten. Bij elk evenement 
worden spelletjes, educatie en de 
knutselactiviteiten aangeboden. 

De activiteitencommissie van de 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
heeft inmiddels meer dan honderd 
speciale evenementen op de boer-
derij op haar naam staan. Ze wor-
den mogelijk gemaakt door de sa-
menwerking van sponsors met de 
vele vrijwilligers, die hun tijd ste-
ken in het bedenken van de evene-
menten, het opzetten van de activi-
teitentent en het helpen op de dag 
zelf. En het geïnvesteerde enthousi-
asme en plezier levert al meer dan 
20 jaar blije en dankbare gezichten 
op van de inmiddels tienduizenden 
bezoekers. Aanstaande zondag 23 
november wordt het ook weer heel 
gezellig op de kinderboerderij. De-
ze dag staat in het teken van klim-
mende dieren. Welke dieren kunnen 
klimmen? Er zijn leuke spelletjes te 
doen, onder andere apenkop hap-
pen en bananen plukken, en kinde-
ren kunnen boekenleggers knutse-
len. Er zal een grote klimtoren staan, 

de hoogste klimtoren van Aalsmeer 
dit weekend. Daarbij klimmen kin-
deren net als aapjes naar boven en 
verzamelen bananen. De infohoek 
staat in het teken van eekhoorns. 
Deze hoek is vernieuwd en is ze-
ker de moeite waard om een kijkje 
te gaan nemen. 

Handgemaakte zwarte pietjes zijn 
te koop in de boerderijkraam, net 
als gehaakte aapjes. Natuurlijk is 
ook het winkeltje geopend voor een 
warm drankje met of zonder stroop-
wafel. De activiteiten vinden plaats 
van 11.00 tot 15.00 uur en de deel-
name is gratis. Kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer is ge-
opend van 10.00 tot 16.30 uur. 

Zaalkorfbalcompetitie jeugd
Prijsschieten bij VZOD E1 
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dagmiddag in de Proosdijhal be-
gon voor de E1 van korfbalvereni-
ging VZOD weer de eerste wedstrijd 
van het zaalseizoen. De jongens en 
meiden gingen al direct vol gas van 
start en na een aantal pogingen op 
de korf scoorde Ewout een prach-
tig afstandsschot. De tegenstan-
der gaf direct weer druk en na een 
paar minuten viel helaas een tegen 
goal van OKV E4. Na circa 10 mi-
nuten maakte de tegenstander 1-2. 
Een aantal minuten later was het al-
weer 1-3 voor OKV. Na een prachti-
ge voorzet van Ewout scoorde Lau-
ra 2-3. Helaas, een minuut later al-
weer 2-4. Direct na de eerste time-
out zette de tegenstander weer veel 
druk en kregen een strafworp mee. 
Deze was raak en zorgde voor een 
2-5 score in het voordeel van OKV. 
In de 16e minuut weer een prach-
tig doelpunt voor de thuisploeg uit 
een afstandsschot, 3-5. Na de rust 
weer vol het gas erop bij VZOD en 
in de 31e minuut een strafworp voor 
Imme, helaas geen doelpunt. Een 
minuut later een doelpunt voor Ya-
ra 4-5 voor VZOD. In de 25e mi-
nuut, na een flinke drukte bij de 
korf van de tegenstander, scoor-
de Laura een doelpunt voor VZOD 
5-5. In de laatste 10 minuten werd 
het enorm spannend in de hal, met 
een tegenstander die het er niet bij 
liet zitten. In de 29e minuut maakte 
OKV 5-6. Een minuut later werd het 
5-7. Na een minuut volgde er weer 
een schot van OKV en het werd 5-8. 

Door een behoorlijk afstandsschot 
van OKV werd het helaas 5-9 voor 
OKV. In de 33e minuut scoort Lau-
ra 6-9, mooi doelpunt! In de 35e mi-
nuut nog een tegen doelpunt 6-10. 
46e minuut scoort wederom OKV, 
6-11. Het prijsschieten voor OKV 
was nog niet klaar en in de 37e mi-
nuut scoort OKV 6-12. Eindstand 
6-12. Door Sander Amelsbeek

Winst VZOD F2
Afgelopen zaterdag speelde VZOD 
F2 hun allereerste echte wedstrijd! 
Voor dag en dauw vertrokken we 
naar Fiducia in Vleuten. Het start-
signaal zou namelijk al om 9.00 uur 
klinken. Voor de spelers van de F2; 
Gijs, Bastiaan, Jurre, Sven en de-
ze keer met Anouk, bleek dit ech-
ter geen enkel probleem te zijn. Ze 
hadden er allemaal enorm veel zin 
in. En dat bleek ook vanaf het eer-
ste moment, want er werd door ie-
dereen goed overgespeeld, goed 
gevangen en goed gegooid. Dit re-
sulteerde al snel in het eerste doel-
punt, en was ook zeker niet het 
laatste doelpunt. De ruststand was 
1-4, dus ook de superspeler van Fi-
ducia kwam in het spel. Dit bleek 
geen probleem, want iedereen ver-
dedigde goed en er werd telkens 
goed gekeken wie het dichtst bij de 
paal stond en kon schieten. Ieder-
een kreeg kansen om te scoren en 
er gingen er wel 9 in. Eindstand was 
1-9 in het voordeel van de VZOD F2. 
Super goed gedaan! 
Door Mirjam van Soest

Aalsmeerse judoka Maurits 
kampioen Noord-Holland
Aalsmeer - Afgelopen zondag 16 
november streden de beste judoka’s 
van Noord Holland om de titel van 
de B-pupillen (Max. 12 jaar). Drie 
weken daarvoor wisten drie judoka’s 
van de selectie van de judoschool 
Ron van Raaphorst uit Aalsmeer via 
de voorrondes in Amsterdam door 
te dringen tot het walhalla van de 
judo junioren: de districtskampioen-
schappen van Noord-Holland. In de 
ochtend startten Samantha Schaak 
en Kor Kolk voortvarend door hun 
eerste partijen glansrijk te winnen 
met mooie ippons. Daarna moesten 
beide in de kwartfinales het afleg-
gen tegen meer ervaren tegenstan-
ders van de landelijk bekende judo-
scholen uit Haarlem en omstreken. 
Uiteindelijk was een zesde plaats 

het hoogst haalbare, een mooi re-
sultaat. Het zou nog mooier wor-
den. In de middag trad Maurits Reij-
naert uit Aalsmeer aan in de licht-
ste gewichtsklasse. Ondanks zijn 
jonge leeftijd (11 jaar) heeft Maurits 
de afgelopen jaren al diverse toer-
nooien op zijn naam weten te schrij-
ven. Op de districtskampioenschap-
pen dit jaar kwam al het harde wer-
ken eruit. In een ongekend span-
nende finale scoorde hij een waza-
ari en een yuko en daarmee pakte 
Maurits het hoogst haalbare op zijn 
leeftijd: Noord-Hollands kampioen! 
Een prachtig succes voor Aalsmeer 
en een beloning voor de judoschool 
Ron van Raaphorst, die al jaren jon-
ge judotalenten begeleidt naar zo-
wel plezier als prestaties. 

Tweede toernooi voor jongste 
volleyballers van Oradi 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelden de twee jongste teams van 
Oradi/Omnia hun tweede (maande-
lijkse) toernooi in sporthal De Meer-
kamp in Amstelveen. Heel veel teams 
van verschillende verenigingen waren 
met hun ouders en begeleiders naar 
de sporthal gekomen. Dit resulteer-
de in heel veel gehup en gespring en 
enorm veel enthousiasme bij zowel de 
kinderen als de toeschouwers. Enorm 
leuk om te zien. Spannende potjes vol-
leybal werden er gespeeld. En aange-
zien er op tijd wordt gespeeld (2x 10 
minuten) merkte je dat de spanning 
op liep aan het einde van de set. Soms 
moeilijk om dan nog je concentratie 
vast te houden. De invoering van het 

mini-circulatievolleybal (CMV) heeft 
ervoor gezorgd dat het jeugdvolley-
bal is veranderd in een zeer beweeg-
lijk spelletje. Er wordt op zes niveaus 
gespeeld. De opbouw is zodanig dat 
bij ieder speelniveau een nieuwe vol-
leybaltechniek wordt toegevoegd. Na 
enige weken kan daarom al deelge-
nomen worden aan wedstrijden. Voor 
de jongste kinderen is het beste mo-
ment om met volleybal te beginnen 
als ze kunnen gooien en vangen. Wil 
je een keer meetrainen? Dat kan zo-
wel in Aalsmeer als in Kudelstaart op 
verschillende dagen en verschillende 
tijden. Stuur een mail naar oradi.vol-
leybal@gmail.com en je wordt geïn-
formeerd over de mogelijkheden.

Zaterdag intocht en kinderfeest
Sinterklaas in Kudelstaart
Aalsmeer - Sinterklaas en zijn 
zwarte pieten brengen dit jaar 
aanstaande zaterdag 22 novem-
ber een bezoek aan Kudelstaart. 
Om 14.15 uur komt de oude baas 
per boot aan op de Loswal aan de 
Herenweg, en loopt hij met zijn 
zwarte Pieten naar het Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg 239, 
waar een gezellig Sinterklaasfeest 
plaats zal vinden voor alle kinde-
ren van 4 tot en met 8 jaar. Hier zal 
gezongen en gefeest worden met 
Sinterklaas, de Pieten en natuur-
lijk alle kinderen. 

Uiteraard zal Sinterklaas ook dit 
jaar heel blij zijn met een teke-
ning of knutselwerkje, die deze 
dag aan de goedheiligman gege-
ven kan worden. Om de kinderen 
voldoende ruimte te geven, kun-
nen ouders helaas niet worden 
toegelaten in het Dorpshuis. Het 
Dorpshuis is geopend vanaf 15.00 
uur. Om 16.30 uur loopt het feest 
ten einde en kunnen de kinde-
ren worden opgehaald. De orga-
nisatie vraagt de ouders om hun 
kind een briefje met telefoonnum-
mer mee te geven. De organisatie 
van de Sinterklaasintocht in Ku-
delstaart is in handen van Carna-

valsvereniging De Pretpeurders. 
Het feest aan de loswal is geheel 
afhankelijk van vrijwilligers en om 
de intocht dit jaar weer mogelijk 
te maken hopen deze vrijwilligers 
dat iedereen een bijdrage wil le-
veren wanneer de leden en vrij-
willigers van de vereniging voor-
afgaand aan de intocht komen 
collecteren in de Kudelstaartse 
wijken. Deze week komen de vrij-
willigers met de collectebus aan 
de deur. Voor meer informatie is 
de organisatie bereikbaar via sin-
terklaaskudelstaart@gmail.com 
of kunt u een berichtje sturen via 
de nieuwe Facebookpagina: ‘Sin-
terklaas in Kudelstaart’. Via de-
ze weg zijn ook huisbezoeken te 
boeken. In verband met de intocht 
worden automobilisten en (brom)
fietsers verzocht zaterdag 24 no-
vember tussen 13.30 en 15.30 uur 
rekening te houden met overlast 
op de Herenweg en Kudelstaart-
seweg. De Herenweg wordt tij-
dens de aankomst ter hoogte van 
de Loswal voor verkeer afgeslo-
ten. Wanneer de Sint en de kin-
deren de Kudelstaartseweg be-
reiken, wordt deze tussen het Ro-
bend en het Dorpshuis afgesloten 
voor verkeer.

Zilveren plak voor Vince 
Boom op NK karate jeugd
Aalsmeer - De 9-jarige Vince Boom 
uit Aalsmeer heeft afgelopen week-
end tijdens de Nederlands Kampi-
oenschappen karate jeugd in Apel-
doorn de zilveren medaille behaald. 
Vince heeft hard getraind om tijdens 
dit toernooi zijn mooiste kata’s te laten 
zien. Een kata is een schijngevecht, 
waarbij je allerlei trap-, stoot-, en af-
weertechnieken in een vaste volgor-
de en vorm, in de juiste houdingen 
moet laten zien. Het gaat er om dat je 
de juiste technieken gebruikt en veel 
kracht uitstraalt. In de categorie 8-9 
jaar moest de 9-jarige Vince, leerling 
van de Oosteinderschool in Nieuw-
Oosteinde, in een aantal rondes laten 
zien wat hij waard was. En dat deed 
hij! Zijn inzet bracht hem tot in de fi-
nale. Aan het einde van de ochtend 
kreeg Vince op het podium zelfs de 
zilveren medaille uitgereikt. Hij straal-
de, met recht! Natuurlijk was ook zijn 

trainer Almir Skrijelj enorm trots op 
het resultaat. Ook andere leden van 
het karateteam van karate-do Bui-
tenveldert waren uiterst succesvol. Er 
werden nog twee 3e plaatsen en zelfs 
een gouden plak behaald. Een top 
prestatie voor deze jonge karateka’s. 

Jaarlijkse schoolhandbaltoernooi
1e prijs groep 5 De Brug
Aalsmeer - Zaterdag 8 november was 
basisschool De Brug met zes teams uit 
de groepen 4 tot en met 8 van de par-
tij bij het jaarlijkse schoolhandbaltoer-
nooi. Wat was het een gezellige, spor-
tieve ochtend met elkaar! Alle groe-
pen hebben heel goed hun best ge-
daan. De jongens en meisjes uit groep 

5 (Ashley, Channa, Isa, Christian, Jes-
se, Maja, Dione en Demi.W) hebben 
zelfs de eerste prijs gewonnen. En nog 
een succesje voor De Brug: Van groep 
4 (David, Nino, Damian, Joris, Jason, 
Sam en Tobias) wisten de jongens en 
meisjes de tweede plaats te bemachti-
gen bij dit schoolhandbaltoernooi.

Kleuters de Brug naar ‘t bos
Aalsmeer - Op 12 november zijn 
de kleuters van PCBS de Brug met 
begeleiding van de leerkrachten en 
ouders naar het Amsterdamse bos 
geweest. Zij hebben als echte ka-
bouters met een rode puntmuts 
in kleine groepjes het Kabouter-
pad gelopen en allemaal opdrach-
ten uitgevoerd. Ze moesten zoeken 
naar een rode deur van de kabou-
ter, maar helaas was die opgegeten 
door de eekhoorn. Verder moesten 
ze lopen als een duizendpoot (po-
lonaise), zoeken naar beukennoot-
jes en zingen voor het vogeltje! In 
de Boswinkel mochten de kinderen 
naar ‘het bos op zolder’. Daar heb-
ben ze kabouters gezocht en aller-

lei opdrachten gedaan. Ze hebben 
hier ook gegeten en gedronken! De 
kleuters willen bij deze de rijdende 
ouders nog heel erg bedanken!
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Programma 
handbal

Zaterdag 22 november
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 
 - Nieuwegin
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
 - Lions (BeNe League)
21.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 
 - Nieuwegein (Eerste Divisie) 

Zondag 23 november
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 4 
 - Zeeburg
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 
 - DWS
15.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 
 - Havas (Eerste Divisie)

De thuiswedstrijden van de handbal-
vereniging worden gespeeld in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
187. Publiek is van harte welkom.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 24 no-
vember vanaf 20.00 uur staan kla-
verjassen en jokeren weer op het 
kaartprogramma bij Allen Weer-
baar. De kaarters komen bijeen in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. De zaal gaat open om 
19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Iedere kaartliefhebber 
is van harte welkom. 
Maandag 10 november heeft Allen 
Weerbaar eerst haar jaarvergade-
ring gehouden. Daarna kwamen 
de kaarten op tafel. Het klaver-
jassen is gewonnen door de heer 
van Bemmelen met 5226 pun-
ten, gevolgd door Jacques Blee-
ker met 5200 punten en op drie 
is mevrouw T. Buwalda geëindigd. 
Bij het jokeren was het een span-
nende strijd, maar de winnaar was 
toch weer mevrouw Groenendijk.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar is er 
op de woensdagavond klaverjassen 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
vanaf 20.00 uur. Op 12 november 
is het klaverjassen gewonnen door 
Floor van Engelen met 5398 punten, 
op twee Gerard Presser met 5269 
punten en op drie is Marco v/d Ja-
gt werd geëindigd met 5195 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Rinus Beets met 3829 punten. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 11 november:

A Lijn:  
1 Theo Blom en Ko van Es 64,29
2 Ina Eijsbouts en Janny Tates 60,42
3 M Joore en Herma Raggers 58,33
4 Andre Lanser en Joris vd Zwaard 57,44
5 Jaap en Jan Geleyn 53,57
B Lijn: 
1 A v Buyten en T Neij-Biesheuvel 57,14
2 Wil Biesheuvel en Oege de Jong 56,55
3 Laurens en Rina Veldt 56,25
4 Maarten en Mary Jongkind 53,87
4 Martha en Theo Teunen 53,87
C Lijn: 
1 Gerrit v Leeuwen en J v Zwieten 64,58
2 Jan Alderden en Piet vd Meer 57,5
3 T Molenaar en Huub Zandvliet 57,08
4 Tineke en Henk Krop 55,42
5 Ton Celie en Loes Oosterwijk 55
5 Klaas Maarse en Adri Otto 55

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 21 november is 
er weer koppelkaarten in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang is 20.00 uur en de zaal gaat 
open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Iedereen is van harte 
welkom. Het kaarten op 14 november 
is gewonnen door Ben Johannessen 
met 5170 punten, op twee Paul van 
Aalst met 5167 punten en op drie is 
Riet Sjoers geëindigd met 5106 pun-
ten. De poedelprijs was voor Manfred 
de Grauw met 3808 punten.

Cobie wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776. Op donderdag 13 
november is het kaarten gewon-
nen door Cobie van Weerdenburg 
met 5519 punten, gevolgd door Co-
bie Bouwmeester met 5324 punten 
en Marry Akse met 5287 punten. Bij 
het jokeren was de hoogste eer voor 
Bets Teunen met 222 punten.

Aan kop in korfbalcompetitie
VZOD wint spannend duel 
Kudelstaart - Na vorige week de 
eerste wedstrijd van de zaalcompe-
titie vrij gemakkelijk te hebben ge-
wonnen van SDO uit Hillegom ston-
den de korfballers van VZOD afge-
lopen zaterdag voor een veel las-
tigere opgave. Het Amsterdam-
se TRIAZ kwam op bezoek in de 
proosdijhal. Deze ploeg behoort ze-
ker tot de kampioenskandidaten in 
deze klasse. VZOD maakt echter 
een sterke fase door. Trainer/coach 
Frits Visser: ”We hebben nu ge-
lukkig een volledig fitte selectie, ik 
hoop dat we in tegenstelling tot vo-
rig seizoen gevrijwaard blijven van 
blessures”. VZOD begon scherp aan 
de wedstrijd en wist binnen 1 mi-
nuut via aanvoerster Dineke Wes-
terhof een 1-0 stand op het score-
bord te zetten. TRIAZ liet zich hier 
niet door uit het veld slaan en wist 

binnen 5 minuten de achterstand 
om te buigen naar een 1-3 voor-
sprong. Met name het tweede aan-
valsvak van VZOD had moeite om 
kansen te creëren en dus te scoren. 
De jonge Thomas van der Zwaard 
heeft normaal gesproken een steu-
nende rol en kan door zijn lengte de 
rebound voor zijn vakgenoten ver-
zorgen. Zijn tegenstander in de-
ze wedstrijd was nog langer dan hij 
en fysiek sterk. Via twee doelpun-
ten van Josine Verburg wist VZOD 
de stand halverwege de eerste helft 
weer gelijk te trekken. Door middel 
van een goed opgezette aanval, ge-
volgd door een mooi afstandsschot 
kwamen de bezoekers nog eenmaal 
op voorsprong. Langzaam maar ze-
ker kwam ook de tweede aanval 
beter in de wedstrijd en kon Mar-
tijn Vervark de stand gelijk trek-

ken. Nu brak een sterke fase aan 
van de thuisploeg. Er werd scherp 
verdedigd en ook aanvallend werd 
het duel niet uit de weg gegaan. Dit 
leverde twee strafworpen op voor 
de blauw-zwarten uit Kudelstaart, 
die feilloos werden benut door Eric 
Spaargaren en Jessica Zijerveld. Zo 
werd de ruststand bepaald op 7-5. 
Na de rust ging VZOD op de inge-
slagen weg verder en wist binnen 
3 minuten via een doorloopbal van 
Dineke Westerhof en een afstands-
schot van Josine Verburg de mar-
ge op 4 doelpunten te brengen: 
9-5. De wedstrijd was echter nog 
geenszins gespeeld. Doordat de 
thuisclub enkele opgelegde kansen 
niet wist te verzilveren en de bezoe-
kers tweemaal scoorden was er ze-
ker sprake van een spannende slot-
fase. Met nog een kwartier te spe-
len verving coach Visser de niet lek-
ker in de wedstrijd zittende Donja 
Passies voor de jonge Alyssa te Rie-
le. Twaalf minuten voor tijd stond de 
11-9 op het scorebord. In het laat-
ste gedeelte van de wedstrijd was 
er meer sprake van spanning dan 
van goed korfbal. 
VZOD had moeite om de wedstrijd 
gecontroleerd uit te spelen, de be-
zoekers voelden de spanning ook 
en misten, een overigens onterecht 
gegeven, strafworp. Omdat beide 
ploegen niet meer tot scoren kwa-
men bleef de stand ongewijzigd: 
11-9. Door dit resultaat is VZOD 
na twee wedstrijden alleen koplo-
per met 4 punten. Direct daarach-
ter komen 6 ploegen met 2 punten 
waaronder KIOS uit Nieuw-Vennep, 
de volgende tegenstander van de 
Kudelstaarters.

Darten ook een denksport!
Aalsmeer - Het lijkt raar als 
je zegt dat je bij het darten ook 
moet denken, nu toch is dat zo. 
Zomaar domweg pijltjes gooien is 
er niet bij, een beetje logisch in-
zicht hoort er ook bij. Even in de 
gaten houden hoeveel punten je 
nog moet gooien om op een goe-
de dubbel uit te kunnen gooien, 
want hou je dat niet in de gaten, 
dan duurt het wel even voor je 
klaar bent met je spel. Maar Gui-
do Scholte heeft dit ‘denken’ be-
hoorlijk onder de knie, vandaar 
dat hij dan ook eerste is gewor-

den afgelopen dinsdagavond. De 
tweede plaats was voor Sebasti-
aan Dolk, derde werd Monique 
Rademaker. Knap hoor voor een 
dame om zoveel heren te passe-
ren. In de verliezers ronde werd 
Sander ter Schure eerste, Fran-
klin Dolk tweede en Kees de Lan-
ge derde. Iedere dinsdagavond 
wordt er gedart in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. 
De competitie start om 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur gaat de zaal open 
voor koffie, thee en ingooien. Ie-
dere dartliefhebber is welkom.

OVAK-Soos 
in Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 26 
november vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 12 november is ge-
wonnen door Anton van de Pol-
der met 5487 punten, gevolgd door 
Wim Reuling met 5369 punten, Dirk 
Tromp met 5063 punten en Corrie 
Straathof met 4979 punten.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Lenny Vork wint finale
Kudelstaart - Twee weken geleden 
was de vierde speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het dorpshuis 
van Kudelstaart. Ook op de vier-
de speelavond werd er gestreden 
op vier niveaus. Het was weer de 
grote vraag wie in welke ronde te-
recht kwam. Hoewel de betere dar-
ters meestal in het hoogste niveau 
terecht komen is dat natuurlijk nog 
geen zekerheid. William Hunitetu 
belandde tot nu toe wel alle keren 
op het hoogste niveau, en voor de 

tweede keer in de finale. Tim van de 
Poel won op de eerste speelavond 
van het seizoen nog het derde ni-
veau, nu triomfeerde hij voor de der-
de keer ooit op het hoogste niveau. 
Op het derde niveau ging John Kater 
op herhaling, hij stond voor de twee-
de keer op rij in de finale. Helaas 
verloor hij weer, ditmaal van Jeroen 
van den Helder. Jeroen won hier-
door een niveau hoger dan eerder in 
het seizoen. Lenny Vork ging ook op 
herhaling. Op de eerste speelavond 

Winnares Lenny Vork naast finalist Peter Bakker.

van het seizoen verloor zij de finale 
van het vierde niveau, nu kreeg ook 
Lenny een herkansing. Tegenstan-
der in de finale was Peter Bakker. Hij 
was de minst ervaren finalist van de 
avond want voor hem was het zijn 
eerste finale bij de Poel’s Eye. Len-
ny had echter nog niet eerder een 
finale gewonnen, dus voor beiden 
zou het een primeur betekenen. Na 
een spannende strijd was het Len-
ny die wist te winnen. Peter hoef-
de echter niet met lege handen naar 
huis, want dankzij EZ Flowers ging 
ook de tweede plaats deze avond 
met een prachtige orchidee naar 
huis. Tim was niet alleen de grote 
winnaar van de avond, ook had hij 
met een mooie 127 finish de hoog-
ste uitgooi van de avond. Niet alleen 
won Tim een tweede grote fles bier, 
ook mocht hij een zwiep geven aan 
het rad van de Mystery Out. Het rad 
stopte niet bij een getal die corres-
pondeerde bij een gegooide uitgooi, 
dus het prijzengeld bleef in de pot, 
net als bij het spel de Triple Pot. Op 
de website www.poelseye.nl is terug 
te zien dat Huib Gootjes drie pijlen 
miste. Ook is de gehele finale van 
Tim tegen William op de website te-
rug te zien. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 21 november. Vier 
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye 
heeft een open deuren beleid, lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig, iedere dartliefhebber is 
van harte welkom in het Dorpshuis.

Geslaagd turnkamp SV Omnia
Aalsmeer - Vrijdag 7 november om 
16.00 uur vertrokken 43 turnsters 
van SV Omnia 2000 in de leeftijd van 
7 tot en met 21 jaar, 6 trainsters en 5 
moeders vanaf gymlokaal De Bacca-
ra met auto’s naar Oostvoorne. Daar 
bevond zich de groepsaccommoda-
tie ‘het Samuel Naardenhuis’, het ver-
blijf voor de groep voor dit turnweek-
end. Na het eten zijn er een paar ken-
nismakingsspelletjes gedaan, omdat 
niet alle turnsters elkaar al kenden. Ze 
trainen namelijk in vier verschillende 
groepen. Na een gebruikelijke roerige 
eerste nacht en een lekker ontbijt ver-
trokken de turnsters naar het strand 
om daar even lekker uit te waaien! 
Na de lunch vervolgens naar de turn-
hal in Hellevoetsluis waar flink ge-
traind werd. Omdat de turnsters altijd 
in een gymlokaal trainen, is een turn-
hal voor hen een waar paradijs. Zeker 
ook voor de trainsters Mariët Tas, Ilse 
Sandifort, Gerda Kockelkorn en An-
neke Nap. Nu stonden de toestellen 
al klaar en hoefde er niet op- en af-
gebouwd te worden. Omdat er zoveel 

turnsters meegingen, waren ook assi-
stent-trainsters Lotte van der Drift en 
Liza Tichelaar gevraagd om de trai-
ningen te verzorgen. Zij hebben dit 
met veel passie gedaan. Daar Liza al-
leen op zondag kon helpen, werd haar 
taak op zaterdag waargenomen door 
één van de moeders, namelijk Tamara 
Kleijberg, oud-trainster bij Omnia. Na 
de zaterdagtraining werd er van een 
vroeg diner genoten om vervolgens 
naar het zwembad van Port Zélande 
in Ouddorp te rijden. Dit was voor de 
turnsters een ware surprise. Ze heb-
ben zich dan ook prima vermaakt en 
daarna heerlijk geslapen. Op zondag 
werd er buiten ‘levend stratego’ ge-
speeld en binnen werd een dansje 
aangeleerd. ’s Middags werd er weer 
flink getraind in de turnhal. Om 18.00 
uur werd thuis in Aalsmeer het dansje 
getoond aan de ouders, broertjes en 
zusjes. Alle turnsters kregen nog een 
mooi tasje mee als aandenken. Al-
le turnsters, trainsters en begeleiden-
de moeders kijken moe maar voldaan 
terug op een geslaagd turnweekend.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 22 november:
F.C. AALSMEER
Zeewolde 1 - F.C. Aalsmeer 1 15.00 u
U.F.C. 2 - F.C. Aalsmeer 2 12.30 u
F.C. Aalsmeer 3  - Terrasvogels 114.30 u
WV-HEDW 16 - F.C. Aalsmeer 4 15.00 u
F.C. Aalsmeer 5 – WV-HEDW 17 14.30 u
Abcoude 3 - F.C. Aalsmeer 6 14.30 u
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – Buiksloot Vet.1 14.30 u
Marken VR.2 - F.C. Aalsmeer VR.1 12.00 u

Junioren
AS’80 A1 - F.C. Aalsmeer A1 10.45 u
D.S.K. A2 - F.C. Aalsmeer A2 13.00 u
B.S.M. B2 - F.C. Aalsmeer B1 14.30 u
C.S.W. B2 – F.C. Aalsmeer B2 12.30 u
F.C. Aalsmeer B3 – AMVJ B2 12.30 u
Maarsen C1 - F.C. Aalsmeer C1 9.00 u
F.C. Aalsmeer C2 – De Vecht C1 10.30 u
V.V.C. C4 - F.C. Aalsmeer C3 14.30 u
F.C. Aalsmeer C4 – H.B.C. C6 12.30 u
D.I.O.S. C6 - F.C. Aalsmeer C5 13.00 u

Pupillen
F.C. Aalsmeer D1 – E.D.O. D2 11.30 u
F.C. Aalsmeer D2 – Bl.Wit A’dam D2 11.30 u
Legm.vogels D5 - F.C. Aalsmeer D3 9.00 u
F.C. Aalsmeer D4 – Roda’23 D6 12.00 u
F.C. Aalsmeer D5 – RKDES D3 9.00 u
RKAVIC D3 - F.C. Aalsmeer D6 12.00 u
F.C. Aalsmeer D7 – Amstelveen D6 9.00 u
D.S.O.V. E1 - F.C. Aalsmeer E1 11.00 u
Roda’23 E5 - F.C. Aalsmeer E2 9.00 u
Legmeervogels E4 - F.C. Aalsmeer E3  9.00 u
F.C. Aalsmeer E4 – Breukelen E3 9.00 u
D.I.O.S. E6 - F.C. Aalsmeer E5 11.30 u
F.C. Aalsmeer E6 – C.S.W. E5 10.30 u
F.C. Aalsmeer E7 – RKDES E5 9.00 u
F.C. Aalsmeer E8 – N.F.C. E5 9.00 u
F.C. Aalsmeer E9 – Altius E6 9.00 u
D.I.O.S. E 17 - F.C. Aalsmeer E10 8.30 u
F.C. Aalsmeer F1 – D.S.O.V. F1 9.00 u
Zwanenburg F1 - F.C. Aalsmeer F2 9.00 u 
Roda’23 F4 - F.C. Aalsmeer F3 10.45 u
Sp.Martinus F9 - F.C. Aalsmeer F4 12.00 u
Pancratius F8 - F.C. Aalsmeer F5 10.15 u
F.C. Aalsmeer F6G – Roda’23 F9 9.00 u
H.S.V.’69 F1 - F.C. Aalsmeer F7G 10.00 u
F.C. Aalsmeer F8 – Amstelveen F7 9.00 u
RKDES F7 - F.C. Aalsmeer F9 9.30 u

Meisjes
Sp. Martinus MA.1 - F.C. AalsmeerMA.1 12.45 u
F.C. Aalsmeer MC.1 – Diemen MC.1 12.00 u
SCW MC.1 - F.C. Aalsmeer MC.2 10.30 u
Legm.vogels MD.2 -F.C. Aalsmeer MD.1 13.00 u
F.C. AalsmeerME.1 - K.D.O. ME.1 9.00 u
Velsen ME.1 - F.C. Aalsmeer ME.2 9.00 u

RKDES
RKDES D1 – Voorland D1 11.00 u
RKDES D2 – Amstelveen D3 9.30 u
F.C.Aalsmeer D5 - RKDES D3 11.30 u
Legm.vogels D 10 - RKDES D4 13.00 u
RKDES E1 – D.S.S. E2 11.00 u
Roda’23 E7 - RKDES E2 10.30 u
RKDES E3 – Pancratius E4 11.00 u
RKDES E4 – Roda’23 E10 11.00 u
F.C. Aalsmeer E7 - RKDES E5 9.00 u

Roda’23 F1 - RKDES F1 9.00 u
RKDES F2 – Pancratuis F2 9.30 u
RKDES F3 – Overbos F5 11.00 u
De Vecht F4 - RKDES F4 10.00 u
Bl.Wit A’dam F2 - RKDES F5 8.30 u
RKDES F6 – Hoofddorp F12 9.30 u
RKDES F7 – F.C. Aalsmeer F9 9.30 u
Breukelen F5 - RKDES F8 8.45 u
RKDES F9 – V.V.C. F8 9.30 u

Vrouwen
Woubrugge  VR.1 - RKDES VR.1 13.00 u

Meisjes
V.V.C. MB.2 - RKDES MB.1 12.00 u
Badhoevedorp MC.1 - RKDES MC.1 13.00 u
RKDES MD.1 – V.V.J. MD.1 11.00 u
C.S.W. ME.1 - RKDES ME.1 10.00 u

SCW
SCW 1 – Buitenveldert 1 14.30 u
SCW 2 – WV-HEDW 7 12.00 u
SCW 3 – Jong Hercules 2 15.00 u
SCW 4 – Bl.Wit.A’dam. 3 13.00 u
V.V.C. 5 - SCW 5 15.00 u
SCW Vet.2 – Overamstel Vet.1 15.00 u

Junioren
U.N.O. B1 - SCW B1 13.00 u
B.S.M. C.2 - SCW C1 12.45 u
SCW C2 – V.E.W. C1 10.15 u

Pupillen
SCW D1 – Badhoevedorp D1 8.45 u
SCW E1 – Hillegom E2 8.45 u
SCW E2 – Hoofddorp E3 10.15 u
Onze Gazellen E5 – SCW E3 9.30 u 
SCW E4 – Roda’23 E12 8.45 u
Hillegom E13 - SCW E5 10.00 u
SCW F2 – A.M.V.J. F6 8.30 u

Vrouwen
De Meer VR.5 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Hoofddorp MB.2 11.30 u
SCW MC.1 – F.C.Aalsmeer MC.2 10.30 u
SCW ME.1 – Argon ME.1 8.45 u

Zondag 23 november:
F.C. aalsmeer
Alliance’22 1 - F.C. Aalsmeer 1 14.15 u
S.D.Z. 2 - F.C. Aalsmeer 2 12.00 u
F.C. Aalsmeer 3 – H.B.C. 3 11.30 u
VVA/Spartaan 7 - F.C. Aalsmeer 5 14.30 u
F.C. Aalsmeer 6 – U.N.O. 5 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Zwanenburg 1 14.00 u
RKDES 2 – Kampong 4 11.00 u
D.S.O.V. 2 - RKDES 3 11.00 u
Roda’23 3 - RKDES 4 12.00 u
RKDES 5 – B.S.M. 2 12.00 u
Sp.Martinus 7 - RKDES 6 14.30 u

Junioren
Arsenal A1 - RKDES A1 14.00 u
RKDES B2 – Sp.Martinus B5 12.00 u
Waterwijk C2 - RKDES C1 11.00 u

Basketbalcompetitie 
BVA U18 net ten onder 
tegen ouder Amstelveen
Aalsmeer - Afgelopen zon-
dag stond voor de U18  van BV 
Aalsmeer een, altijd beladen, wed-
strijd tegen het Amstelveense MB-
CA U20 op het programma.  De 
wedstrijd begon meteen al uiter-
mate spannend en door onder an-
dere een paar mooie punten van 
Vince Booij sloot BVA de 1e peri-
ode af met een 14-14 stand. De-
ze stand beloofde wedstrijd die 
‘scherp op de snede’ uitgevoch-
ten zou worden. Gelukkig beschik-
te BVA weer over Jelle Boon die 
altijd garant staat voor mooi bas-
ketbal. In het 2e kwart domineer-
de MBCA met afstandsschoten 
maar na een geweldig block van 
Aaron van Daalen kreeg de U18 
steeds meer de smaak te pak-
ken en wist het zich terug te wer-
ken naar 22-28 in de rust. Na de 
rust was BV Aalsmeer, onder aan-
voering van Ryan Kenter en Tjeerd 
Stoker, heel sterk gaan verdedigen 
en waardoor ze het 3e kwart afslo-
ten met de stand 28-37. In het 4e 
kwart ging de U18 voluit door mid-
del van full-court-press. Hierdoor 
werd MBCA onder druk gezet en 
dat maakte hen zenuwachtig. Door 
een prachtige steal van Valen-
tijn Stokman kwam Aalsmeer te-
rug tot 35-42 en kwam geloof weer 
naar boven en werd er keihard ver-

dedigd. Een uitstekende 3-pun-
ter van Sebastiaan Sargis tilde de 
score naar  39-43 waarna en werd 
er nog meer druk op MBCA. Door 
middel van het maken van per-
soonlijke fouten werd tijd steeds 
stil gezet maar uit de vrije worpen 
die er voor gegeven werden scoor-
de MBCA niet  en dat hield bij 
Aalsmeer het geloof in goede af-
loop. Met nog 10 seconden te spe-
len was er een uitbal voor BVA. De 
bal werd gepassed naar Kees Bus-
kermolen die, ondanks de druk op 
hem, een prachtige 3-punter raak 
schoot. Dit zette de score op 44-
45. Helaas maakte toen Aalsmeer 
een fout en hoopte op missers bij 
de vrije worpen van MBCA. Toch 
schoten zij er 1 raak en dat bete-
kende dat BVA nog 5 seconden 
had om nog een punt te scoren. En 
die kans kregen ze ook want hen 
werden 2 vrije worpen toegekend 
waarvan er één gemist werd en de 
2e die binnen 1 seconde gescoord 
zou moeten worden maar helaas 
lukte dat niet meer en

was de eindstand 44-46. Ondanks 
het verlies van de U18 gingen zij 
onder applaus van de tegenstan-
der, het publiek en coach Mein-
dert Buskermolen met opgeheven 
hoofd het veld af.
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